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ભારિરીય શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ સંસથાન, ગાંધરીનગર 

અસવવીકરણ (Disclaimer)

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ 2020ને ગુજરાિના શિક્ષણ જગિના હિિધાર્કરો િેમજ ગુજરાિના દરે્ક વયક્િ 

સુધરી પિોંચાડવાના િુભ આિય સાથે ભારિરીય શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ સંસથાન, ગાંધરીનગર દ્ારા િેનું ગુજરાિરી 

સંસ્કરણ િૈયાર ્કરવાનરો સંશનષ્ઠ પ્યાસ છ.ે આ ગુજરાિરી સંસ્કરણનરો િેિુ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ 2020ને 

સરળ ભાષામાં જનસુલભ બનાવવાનરો છ.ે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ 2020ના અંગ્ેજી સંસ્કરણને અનુસરવામાં 

આવયું છ.ે નરીશિના ્કરોઈ પણ મુદ્ાનરી સઘન સમજ મા્ટ ેભારિ સર્કાર દ્ારા પ્્કાશિિ હિનદરી િથા અંગ્ેજી 

સંસ્કરણનરો સંદભમા લેવરો.
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રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ ન્રીશિ 2020 
દ્રીર્ઘદ્રષ્ા વડાપ્રધાનશ્્રીન્રી નજરે...

વિાલા દેિબાંધવરો,

 ત્ણ-ચાર વષમાના શવચાર-શવમિમા પછરી, લાખરો સલાિસૂચન અને િેના પર થયેલા મંથન પછરી, રાષ્ટ્રીય 

શિક્ષણ નરીશિને સવરી્ૃકિરી મળરી છ.ે દેિમાં િેનરી વયાપ્ક ચચામા થઈ રિરી છ.ે જુદા જુદા ક્ષેત્ના લરો્કરો, જુદરી જુદરી 

શવચારધારાઓ સાથે સં્કલાયેલ લરો્કરો પરોિાના અશભપ્ાયરો આપરી રહ્ા છ,ે સમરીક્ષા ્કરરી રહ્ા છ.ે આ પ્્કારનરી 

િંદુરસિ ચચામાઓ જ્ેટલરી વધારે થાય િે્ટલરો જ વધારે લાભ દેિનરી શિક્ષણ વયવસથાને મળિે. એ પણ એ્ક ખુિરીનરી 

વાિ છ ે્ેક રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ આવયા પછરી દેિના ્કરોઇ પણ ક્ષેત્માંથરી, ્કરોઈપણ વગમામાંથરી એ વાિ સામે નથરી 

આવરી ્ેક િેમાં ્કરોઇપણ પ્્કારનરો પક્ષપાિ છ ે્ેક ્કરોઈપણ એ્કિરફરી શવચાર છ.ે આ વાિ એનરી પણ સૂચ્ક ્કિરી 

િ્કાય છ ે્ેક લરો્કરો વષષોથરી ચાલિરી આવિરી શિક્ષણ પ્થામાં ફેરફાર ઇચછિા િિા જ ેિેમને જોવા પણ મળ્ા છ.ે 

 ્ેક્ટલા્ક લરો્કરોના મનમાં આવા સવાલ ઉઠવા સવભાશવ્ક છ ે્ેક આ્ટલા મરો્ટા ફેરફાર ્કાગળ પર િરો ્કરરી 

દરીધા પણ એને જમરીન પર ્ેકવરી રરીિે ઉિારરી િ્કાિે? એ્ટલે ્ેક ્ેકવરી રરીિે વાસિશવ્ક બનાવરી િ્કાિે? મા્ટ ેજ િવે 

બધાનરી નજર િેના અમલરી્કરણ પર છ.ે આવા પડ્કારરોને પિોંચરી વળવા, વયવસથાઓ ્કરવામાં જયાં, જ ેરરીિે અને 

જ્ેટલા પ્માણમાં ફેરફારનરી આવશય્કિાઓ છ ેિે આપણે બધાએ મળરીને ્કરવાના છ,ે અને ્કરવરો જ છ.ે જયાં સુધરી 

રાજ્કરીય દ્રકષ્્કરોણનરી વાિ છ ેતયાં સુધરી િંુ પૂરેપૂરરી રરીિે વચનબદ્ધ છુ,ં પૂણમા રરીિે િમારરી સાથે છુ.ં 

 દરે્ક દેિ પરોિાનરી શિક્ષણ પદ્ધશિને પરોિાના રાષ્ટ્રીય મૂલયરોનરી સાથે જોડરીને, િેમાં બદલાવ ્કરરીને દેિના 

લક્યનરી હદિામાં આગળ વધે છ.ે ધયેય એ િરોય છ ે ્ેક દેિનરી શિક્ષણ પદ્ધશિ પરોિાનરી વિમામાન અને આવનારરી  

પેઢરીઓનું ભશવષય િૈયાર ્કરે. ભારિનરી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ પાયામાં પણ આ જ શવચારરો છ.ે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ 
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નરીશિ 21મરી સદરીના ભારિનરો, નવા ભારિનરો પાયરો નાખનારરી છ.ે 21મરી સદરીના ભારિના યુવાનરો, આપણા 

યુવાનરોને ્ેકવા શિક્ષણનરી જરૂર છ ેઅને િેનરી સાથે ્ેકવા ્કૌિલય જોઈએ િે શવષય પર નવરી શિક્ષણ નરીશિમાં વધારે 

ધયાન અપાયું છ.ે ભારિને િક્િિાળરી બનાવવા મા્ટ,ે શવ્કાસનરી નવરી ઊંચાઇએ પિોંચાડવા મા્ટ,ે ભારિના 

નાગહર્કરોને વધુ સિ્િ બનાવવા મા્ટ ેપણ આ શિક્ષણ નરીશિમાં વધારે ભાર મૂ્કવામાં આવયરો છ.ે 

 ભારિના શવદ્ાથથીઓ ભલેને િે બાલમંહદરમાં િરોય ્ેક પછરી ્કરોલેજમાં વૈજ્ાશન્ક પદ્ધશિઓ ભણરી રહ્ા 

િરોય પણ જો િેઓ ઝડપથરી બદલાિા સમય અને ઝડપથરી બદલાિરી જરૂહરયાિરોને અનુલક્ષરીને ભણિે િરો એ 

રાષ્ટ્શનમામાણમાં પરોિાનું મરો્ુટ ંયરોગદાન આપરી િ્કિે. વરીિેલા ઘણા વષષોથરી આપણરી શિક્ષણ નરીશિમાં ્કરોઈ મરો્ટા 

ફેરફારરો થયા ન િિા. પહરણામે આપણા સમાજમાં શજજ્ાસાવૃશતિ અને ્કલપના િક્િના મૂલયને પ્રોતસાહિિ ્કરવાને 

બદલે ચરીલાચાલુ પ્થાને જ પ્રોતસાિન મળવા લાગયું િિું. ્ યારે્ક ડરો્્ટર બનાવવાનરો િરો ્ યારે્ક ઇજનેર બનાવવાનરો 

િરો ્યારે્ક વ્કરીલ બનાવવાનરો ગાડહરયરો પ્વાિ ચાલયરો. રસ, ક્ષમિા અને બાળ્કના મનને સમજયા વગર આંધળા 

ગાડહરયરો પ્વાિમાંથરી શિક્ષણને બિાર નરી્કળવું જરૂરરી િિું. (શિક્ષણ દ્ારા) શવવેચનાતમ્ક શવચારરો અને નાવરીનયપૂણમા 

શવચારરો શવ્કશસિ ્ેકવરી રરીિે થાય? (િે ધયેય િરોવું જોઈએ). આપણા શિક્ષણમાં શિક્ષણ મા્ટ ેઉત્ંકઠા ન િરોય, શિક્ષણનું 

િત્વજ્ાન ન િરોય, શિક્ષણનરો િેિુ સપષ્ ન િરોય (તયાં સુધરી શિક્ષણ પહરપૂણમા ન ્કિેવાય). રવરીનદ્રનાથ ્ટાગરોર ્કિેિા 

િિા ્ેક, ‘ઉચચિમ શિક્ષણ એ છ ે્ેક જ ેઆપણને માત્ માહિિરી નથરી આપિું પરંિુ આપણા જીવનને આપણા સમગ્ 

અકસિતવનરી સાથે સદ્ભાવ સુધરી લઇ જાય છ.ે’ શનકચિિરૂપે પ્સિુિ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિમાં આ બૃિદ લક્ય પણ 

જોડાયેલું છ.ે એ્ટલા મા્ટ ે્ુટ્કડામાં શવચારવાને બદલે સમગ્િાલક્ષરી અશભગમનરી જરૂહરયાિ િિરી; જનેે યરોજનાબધધ 

્કરવામાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ સફળ રિરી છ.ે

 આજ ેજયારે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ મૂિમા સવરૂપે આપણરી સામે છ ેતયારે આ સમયે એ સવાલરોનરી પણ િંુ 

ચચામા ્કરવા માંગુ છુ ં્ેક જ ેઅમારરી સામે િરૂઆિના હદવસરોમાં પડ્કારરૂપે આવયા િિા. એ સમયે જ ેસૌથરી મરો્ટા 

બે પ્શ્રો િિા િે આ જ િિા ્ેક િું આપણરી શિક્ષણ વયવસથા આપણા યુવાનરોને સજમાનાતમ્કિા, શજજ્ાસાવૃશતિ અને 

પ્શિબદ્ધિાપૂણમા જીવન જીવવા મા્ટ ેપ્ેરણા આપે છ?ે િમે બધા આ ક્ષેત્માં આ્ટલા બધા વષષોથરી છરો. િમે િમારં 

જીવન શિક્ષણ મા્ટ ેખપાવરી દરીધું છ,ે સમશપમાિ ્કરરી દરીધું છ.ે િમે આનરો જવાબ બખૂબરી જાણરો જ છરો. અમારરી સામે 

બરીજો પ્શ્ એ િિરો ્ેક િું આપણરી શિક્ષણ વયવસથા આપણા યુવાનરોને સમથમા ્કરે છ?ે દેિમાં એ્ક સમથમા સમાજના 

શનમામાણમાં મદદ ્કરે છ?ે િમે બધા આવા બધા જ સવાલરોથરી પહરશચિ છરો જ! આજ ેમને સંિરોષ છ ે્ેક ભારિનરી 

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ ઘડિરી વખિે આ સવાલરો પર ગંભરીરિાથરી શવચારાયું છ.ે 

 બદલાિા સમયનરી સાથે એ્ક નવરી શવશ્વ વયવસથા એ્ક નવા રંગરૂપ સાથે ઊભરી થઈ રિરી છ;ે એ્ક નવા 

વૈકશ્વ્ક ધારા-ધરોરણ પણ નક્રી થઈ રહ્ા છ.ે આ હિસાબે ભારિનરી શિક્ષણ પદ્ધશિમાં જડમૂળથરી ફેરફાર થાય એ 

ખૂબ જ જરૂરરી િિું. િાળા અભયાસક્રમના 10+2 માળખામાંથરી આગળ વધરીને િવે 5+3+3+4 નું માળખું આપવું 

એ આ જ હદિામાં ભરેલું એ્ક ડગલું છ.ે આપણે આપણા શવદ્ાથથીઓને શવશ્વ નાગહર્ક પણ બનાવવાના છ ેઅને 

એ પણ ધયાન રાખવાનું છ ે્ેક શવશ્વ નાગહર્ક બનવાનરી સાથરોસાથ િેઓ પરોિાના મૂશળયા સાથે જોડાઈ રિે. જડ 
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થરી લઈને જગ સુધરી, મનુષયથરી લઈને માનવિા સુધરી, અશિિથરી લઈને આધુશન્કિા સુધરીના બધા જ શબંદુઓનરો 

સમાવેિ ્કરરીને આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિનું સવરૂપ ઘડાયું છ.ે આ વાિમાં ્કરોઈ શવવાદ નથરી ્ેક બાળ્કના ઘરનરી 

બરોલરી અને િાળામાં ભણાવાિરી ભાષાનું માધયમ એ્ક જ િરોવાથરી બાળ્કરોના િરીખવાનરી પ્શક્રયા ગશિ ઘણરી સરળ 

અને ઝડપરી થાય છ.ે આ એ્ક મરો્ુટ ં્કારણ છ ે્ેક જયાં સુધરી સંભવ થાય તયાં સુધરી બાળ્કરોને પાંચમા ધરોરણ સુધરી 

િેમનરી માિૃભાષામાં જ ભણાવવાનરી સિમશિ આપવામાં આવરી છ ે એનાથરી બાળ્કરોનરી સમજણનરો પાયરો િરો 

મજબૂિ થિે જ સાથરોસાથ િેમના ભણિર મા્ટનેરો પાયરો પણ વધુ મજબૂિ થિે. 

 અતયાર સુધરીનરી શિક્ષણ પદ્ધશિમાં બાળ્ક િું શવચારે છ?ે (What to think?) િે અગતયનું િિું. જયારે આ 

શિક્ષણ નરીશિમાં બાળ્ેક ્ેકવરી રરીિે શવચારવું? (How to think?) ને મિત્વનું ગણવામાં આવયું છ.ે આ િંુ એ્ટલા 

મા્ટ ે્કિંુ છુ ં્ેક, આજ ેજ ેસમય પ્વાિમાં આપણે છરીએ અને આ પ્વાિ એવરો છ ે્ેક જયાં માહિિરી અને શવષયવસિુનરી 

જરા પણ ઉણપ નથરી. એ્ક પ્્કારનું પૂર આવયું છ.ે દરે્ક પ્્કારનરી જાણ્કારરી િમારા મરોબાઈલ ફરોન પર મળરી જિે. 

જરૂરરી એ છ ે્ેક ્કઈ માહિિરી જોવાનરી છ?ે િું વાંચવાનું છ?ે આ ધયાનમાં રાખરીને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ ઘડવાનરો 

પ્યતન ્કયષો છ ેજ ેવધુ પડિરો લાંબરો અભયાસક્રમ અને વધુ પડિાં પુસિ્કરોનરી અશનવાયમાિા ઓછરી ્કરે છ.ે 

 િવે પ્યતન એ છ ે્ેક બાળ્કરોના અધયયનને પૂછપરછ આધારરીિ, િરોધ આધારરીિ, ચચામા આધારરીિ અને 

અવલરો્કન આધારરીિ પદ્ધશિ સાથે જોડરી દેવાય. આનાથરી બાળ્કરોમાં િરીખવાનરી વૃશતિ વધિે અને એ્ટલરી વગમામાં 

િેમનરી સિભાશગિા પણ વધિે. દરે્ક શવદ્ાથથીને આવરી િ્ક મળવરી જોઇએ ્ેક િેઓ એમનરી ઉત્ંકઠાને અનુસરે. એ 

એનરી સુશવધાઓ અને જરૂહરયાિ પ્માણે ્કરોઇ હડગ્રી ્ેક ્કરોસમા પસંદ ્કરરી િ્ેક અને એનું મન થાય િરો છરોડરી પણ િ્ેક. 

ઘણરીવાર એવું થાય છ ે્ેક ્કરોઈ ્કરોસમા ્કયામા પછરી શવદ્ાથથી ્કામ મા્ટ ેજાય છ ેતયારે એને ખબર પડ ેછ ે્ેક જ ેએ ભણયરો 

છ ેએ ્કામનરી જરૂહરયાિને પૂરં ્કરિું નથરી. ઘણા શવદ્ાથથીઓને જુદા જુદા ્કારણરોસર વચચેથરી જ અભયાસક્રમને 

પડિરો મૂ્કરીને ્કામ ્કરવું પડ ેછ.ે આવા બધા જ શવદ્ાથથીઓનરી જરૂહરયાિને ધયાનમાં રાખરીને વૈ્કકલપ્ક પ્વેિનરી 

પસંદગરી આપરી છ.ે િેઓ સવૈકચછ્ક રરીિે સમય અનુસાર ્કરોઈપણ સિરે ્કરોસમાને છરોડરી િ્ેક છ ેઅને વળરી પાછા 

પરોિાના ્કરોસમામાં જોડાઈને, ્કામનરી જરૂહરયાિ પ્માણે અસર્કાર્ક રરીિે ભણરી િ્ેક છ,ે િરીખરી િ્ેક છ.ે આનું એ્ક 

બરીજુ ંપાસું એ પણ છ ે્ેક આમાં શવદ્ાથથીને એવરી સવિંત્િા િિે ્ેક જો એ ્કરોસમા વચચેથરી જ છરોડરીને બરીજા ્કરોસમામાં 

પ્વેિ મેળવવા માંગે િરો િે એ ્કરરી િ્ેક છ.ે એના મા્ટ ેએ પિેલા ્કરોસમામાંથરી એ્ક શનકચિિ સમયગાળા મા્ટ ેશવરામ 

લઇ િ્ેક છ ેઅને બરીજા ્કરોસમામાં જોડાઈ િ્ેક છ.ે 

 ઉચચ શિક્ષણમાં જુદા જુદા પ્વાિમાંથરી મુ્િ ્કરવામાં વૈ્કકલપ્ક પ્વેિનરી પસંદગરી અને સવેચછાએ ્કરોસમા 

છરોડવાનરી પસંદગરી આપવામાં આવે છ,ે જનેરી પાછળ ક્રહેડ્ટ બેન્કનરી એ્ક દરીઘમા શવચારસરણરી રિેલરી છ.ે આપણે 

એ યુગ િરફ આગળ વધરી રહ્ા છરીએ ્ેક જયાં ્કરોઈ વયક્િ આખરી શજદંગરી ્કરોઈ એ્ક જ વયવસાયમાં ્ટ્કરી નહિ 

રિે. બદલાવ નક્રી છ ેએ માનરીને ચાલવું પડિે અને એના મા્ટ ેશનરંિર પરોિાનરી ્ુકિળિાને ઉજાગર ્કરવરી પડિે. 

(Re Skill અને Up Skill ના સંદભભે) રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિમાં આનું પણ બારરી્કાઈથરી ધયાન રખાયું છ.ે ્કરોઈપણ 

દેિના શવ્કાસમાં એ્ક મરો્ટરી ભૂશમ્કા રિે છ ેિેના સમાજના દરે્ક વગમાનરી ગહરમા અને ગૌરવનરી. સમાજનરો ્કરોઈપણ 

માણસ, ્કરોઈપણ પ્્કારનું ્કામ ્કરિરો માણસ ્યારેય શનમન નથરી િરોિરો. આપણે એ શવચારવું જોઈએ ્ેક ભારિ જવેા 
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સમૃદ્ધ સાંસ્ૃકશિ્ક દેિમાં આવરી ખરો્ટરી શવચારસરણરી ્યાંથરી આવરી? ઊંચનરીચનરો ભાવ, મિેનિ મજૂરરી ્કરવાવાળા 

પ્તયે િરીનભાવ, આ પ્્કારનરી શવ્ૃકશિ આપણામાં ્ેકવરી રરીિે ઘર ્કરરી ગઈ? આનું એ્ક મરો્ુટ ં્કારણ એ છ ે્ેક આપણા 

શિક્ષણ અને સમાજના આ વગમાનરી સાથે એ્ક પ્્કારનું અંિર િંમેિાં રહ્ું. જયારે ગામડામાં જઈિું િરો ખેડૂિરોને, 

શ્શમ્કરોને, મજૂરરોને ્કામ ્કરિા જોઈિું તયારે જ િરો એમના શવિે જાણરી િ્કરીિું, એમને અને એમના યરોગદાનને 

સારરી રરીિે સમજી િ્કરીિું. સમાજનરી આવશય્કિાનરી પૂશિમા મા્ટ ેિેઓ જ ેરરીિે એમનું જીવન ખપાવરી દે છ ેિે શ્મનું 

સનમાન ્કરવું િે આપણરી પેઢરીએ, વિમામાન પેઢરીએ આવનારા ભશવષયનરી પેઢરીઓને િરીખવવું જ પડિે. એ્ટલા મા્ટ,ે 

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિમાં શવદ્ાથથીઓના ઘડિર અને શ્મના ગૌરવનું પણ ખૂબ જ ધયાન રાખવામાં આવયું છ.ે 

 21મરી સદરીના ભારિ પાસથેરી શવશ્વન ેખૂબ અપકે્ષાઓ છ.ે ભારિનુ ંસામરયમા છ ે્ેક પ્શિભા અન ેિ્કનરી્કરીનું 

સમાધાન આખરી દુશનયાન ેઆપરી િ્ેક. આ જવાબદારરીન ેપણૂમા ્કરવા આપણરી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિમા ંજ ેપણ સમાધાન 

સચૂવવામા ંઆવયા છ,ે એનાથરી ભશવષયલક્ષરી િ્કનરી્કરી પ્તયેનરી એ્ક શવચારસરણરી શવ્કશસિ ્કરવાનરી ભાવના પણ છ.ે 

િવ ેિ્કનરી્કરી એ આપણન ેખૂબ જ ઝડપથરી, ખૂબ જ સારરી રરીિ,ે ખૂબ જ ઓછા ખચભે, સમાજના છવેાડ ેઉભલેા શવદ્ાથથી 

સધુરી પિોંચવાનુ ંમાધયમ બનયંુ છ.ે આપણ ેઆનરો મિતિમ ઉપયરોગ ્કરવાનરો છ.ે આ શિક્ષણ નરીશિના માધયમથરી િ્કનરી્કરી 

આધાહરિ ઉતિમ શવષયવસિ ુઅન ે્કરોસમાના શવ્કાસમા ંખૂબ મરો્ટરી મદદ મળિે. બઝેરી્ક ્કરોમ્પયુહ્ટગં, ્કરોહડગં અન ેસિંરોધન 

પર વધારે ભાર િરોઈ, આ ફ્િ શિક્ષણ નરીશિ જ નિીં પણ આખા સમાજન ેઅન ેસમાજનરી શવચારણાન ેબદલાવવાનું 

માધયમ બનરી િ્ેક છ.ે વચયુમાઅલ લબે જવેરો શવચાર આવા લાખરો સાથરીઓ સધુરી નવરીન શિક્ષણન ેલઈ જિ,ે ્ેક જઓે 

પ્યરોગિાળાના અભાવ ે્ેક્ટલા્ક શવષયરોન ેભણરી િ્કિા નથરી. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ આપણા દેિમા ંસિંરોધન અન ેશિક્ષણ 

વચચેનરી જગયાન ેપરૂવામા ંપણ મિત્વપણૂમા ભશૂમ્કા ભજવિે. જયારે સસંથાઓ અન ેસશુવધાઓમા ંઆ સધુારરો દેખાિે 

તયારે જ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિન ેવધ ુઅસર્કાર્ક અન ેતવહરિ ગશિથરી અમલમા ંમૂ્કરી િ્કાિે. 

 આજ ેસમયનરી માંગ છ ે્ેક નશવનરી્કરણના સવરી્કારનું જ ેમૂલય આપણે સમાજમાં શનશમમાિ ્કરવા માંગરીએ 

છરીએ િે આપણા દેિનરી િૈક્ષશણ્ક સંસથાઓથરી િરૂ થવું જોઈએ અને િેનું નેિૃતવ આપ સૌનરી પાસે છ.ે જયારે 

આપણે શિક્ષણ અને શવિેષ ્કરરીને દરે્ક ઉચચ શિક્ષણના શવભાગરોને િૈક્ષશણ્ક દૃકષ્એ સિ્િ ્કરવા માંગરીએ છરીએ 

િે મા્ટ ેદરે્ક િૈક્ષશણ્ક સંસથાઓએ પણ સક્ષમ અને આતમશનભમાર થવાનરી જરૂર છ ેઅને િા, િંુ જાણં છુ ં્ેક જયારે 

િૈક્ષશણ્ક સંસથાઓને સક્ષમ અને આતમશનભમાર ્કરવાનરી વાિ આવે છ ેતયારે િેનરી સાથે જ એ્ક બરીજો િબદ જોડાઈ 

જાય છ ેસવાયતિિા. 

 િમે પણ જાણરો જ છરો ્ેક સવાયતિિાને લઈને બે પ્્કારના મિ આખા દેિમાં પ્વિમામાન છ ેએ્ક મિ પ્માણે 

બધું જ સર્કારરી શનયંત્ણથરી પૂરરી િક્િથરી થવું જોઈએ અને બરીજા મિ પ્માણે બધરી જ સંસથાઓને મૂળભૂિ રરીિે 

જ સવાયતિિા મળવરી જોઈએ. પિેલા મિ પ્માણે શબનસર્કારરી સંસથાઓ પ્તયે અશવશ્વાસ રજૂ થાય છ ેિરો બરીજા 

મિમાં સવાયતિિાને િ્કના સવરૂપે પણ લેવામાં આવે છ.ે સારરી ગુણવતિાવાળા શિક્ષણનરો રસિરો આ બંનેનરી વચચેથરી 

જ નરી્કળે છ;ે બંને જાિના માધયમમાંથરી નરી્કળે છ.ે જ ેસંસથા ગુણવતિાવાળા શિક્ષણ મા્ટ ેવધારે ્કામ ્કરે િેને 

વધારે સવિંત્િા આપરી પુરસ્ૃકિ ્કરવરી જોઈએ. આનાથરી ગુણવતિાને પ્રોતસાિન મળિે અને બધાને શવ્કસવા મા્ટ ે

પણ પ્રોતસાિન મળિે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ આવરી િે પિેલાંના વષષોમાં પણ સર્કારે અને્ક સંસથાઓને સવાયતિિા 
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આપવાનરી પિેલ ્કરરી છ.ે મને આિા છ ે્ેક રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિનરો જમે શવસિાર થિે િેમ િેમ શિક્ષણ સંસથાઓને 

સવાયતિિા આપવાનરી પ્શક્રયા પણ વધુ ઝડપરી બનિે. 

 દેિના પૂવમા રાષ્ટ્પશિ મિાન વૈજ્ાશન્ક ડૉ. એ. પરી. જ.ે અબદુલ ્કલામજી ્કિેિા િિા ્ેક, “The purpose 

of Education is to make good human beings with skills and expertise. Enlightened human be-

ings can be created by teachers.” ખરેખર દેિને સારા શવદ્ાથથીઓ, સારા વયાવસાશય્કરો અને ઉતિમ નાગહર્કરો 

બનાવવાનું બિુ મરો્ુટ ંમાધયમ િમે બધા શિક્ષ્કરો જ છરો, િમે બધા અધયાપ્કરો જ છરો. શિક્ષણ જગિ સાથે જોડાયેલા 

િમે બધા આ ્કામ ્કરરો છરો અને ્કરરી િ્કરો છરો એ્ટલા મા્ટ ેજ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિમાં શિક્ષ્કરોના ગૌરવને 

પણ ધયાનમાં રાખવામાં આવયું છ.ે એ્ક પ્યતન એવરો પણ છ ે્ેક ભારિનરી જ ેપ્શિભા છ ેએ ભારિમાં જ રિરીને 

ભશવષયનરી પેઢરીઓનરો શવ્કાસ ્કરે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિમાં શિક્ષ્ક-પ્શિક્ષણ પર વધુ મિત્વ અપાયું છ.ે િેઓ 

પરોિાનરી ્ુકિળિાઓને સિિ શવ્કસાવિા રિે િેના પર પણ વધુ ભાર અપાયરો છ.ે િંુ માનું છુ ં્ેક જયારે શિક્ષ્ક સિિ 

અધયયન ્કરિરો રિે છ ેતયારે જ રાષ્ટ્ નેિૃતવ ્કરે છ.ે 

 રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિને અમલમાં લાવવા મા્ટ ેઆપણે સૌ એ્ક સાથે સં્કલપબદ્ધ થઈને ્કામ ્કરવાનું છ.ે 

અિીંથરી, અતયારથરી, િવેથરી જ, શવશ્વશવદ્ાલય, ્કરોલેજ, સ્ૂકલ એજયુ્ેકિન બરોડમા, જુદા જુદા રાજયરો સાથેના સંવાદનરી 

પ્શક્રયા િરૂ થિે. ઉચચ શિક્ષણ બધરી જ સંસથાઓમાં શિરમરોર છ ેએ્ટલે િેનરી જવાબદારરી પણ સૌથરી વધુ થાય છ.ે 

મારરો આગ્િ છ ે્ેક રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ પર સિિ વેશબનાર ્કરિા રિરો, ચચામાઓ ્કરિા રિરો, નરીશિ મા્ટ ેરણનરીશિ 

બનાવરો, રણનરીશિને અમલરી બનાવવા મા્ટ ેપથ નક્રી ્કરરો, િે મા્ટનેરી રૂપરેખા બનાવરો, આના અમલરી્કરણ મા્ટ ે

સંિરોધન અને માનવ સંસાધનને જોડવાનરી યરોજના બનાવરો. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ એ ફ્િ એ્ક પહરપત્ નથરી ્ેક જ ે

ફ્િ જાિેર ્કરરીને પ્માશણિ ્કરરીને અમલરી થઇ િ્ેક. િેનરો અમલ થઈ િ્ેક, એના મા્ટ ેમન બનાવવું પડ.ે શિક્ષણ 

સંસથાઓએ દઢ ઇચછાિક્િથરી ્કામ ્કરવાનું છ.ે 

 ભારિના વિમામાન અને ભશવષયને બનાવવા મા્ટ ેઆપણા આ પ્યતનથરી આખરી િિાબદરીને નવરી હદિા 

મળવાનરી છ.ે આવા ગૌરવપૂણમા ્કામમાં જોડાવા મા્ટ ેિંુ આપને શનમંત્ણ આપું છુ.ં મને આિા છ ે્ેક એ્ક ધયેય સાથે 

ભેગા થયેલા સવભેના યરોગદાન દ્ારા રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિના અસર્કાર્ક અમલને લઈને સારામાં સારા શનષ્કષષો 

મળિે જ. સંપૂણમા શવવાદરોથરી મુ્કિ, શવશ્વાસપૂણમા સપનાને સાથમા્ક ્કરનારરી, સં્કલપને િક્િ આપવાવાળરી, શસશદ્ધમાં 

અિૂ્ટ શ્ધધા સાથે આ નવરી શિક્ષણ નરીશિ આપણરી સામે આવરી છ.ે મને શવશ્વાસ છ ે ્ેક દેિનરી ભાશવ પેઢરીના 

ઉજ્જવળ ભશવષય મા્ટ,ે વિમામાન પેઢરીના સામરયમાને વધારવા મા્ટ ેઆ નવરી શિક્ષણ નરીશિ ખૂબ જ ઉપયરોગરી થિે. િંુ 

ફરરી એ્કવાર શિક્ષણ જગિના સવભે મિાનુભાવરોને પ્ણામ ્કરરીને ખૂબ ખૂબ િુભેચછાઓ પાઠવું છુ.ં 

(‘Conclave on Transformational Reforms in Higher Education under NATIONAL EDUCATION 

POLICY–2020’માં 7 ઓગસ્ટ, 2020ના ઉદબરોધનમાંથરી.)
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પ્રાસિાશવક

ભારિરીય જીવન, સંસ્ૃકશિ અને શિક્ષણ શસંધુ ખરીણનરી સંસ્ૃકશિનરી દેન છ.ે ભારિ દ્રીપ ઉપખંડ સમગ્ શવશ્વમાં 

અને્કિામાં એ્ક રંગનું સૂચ્ક છ.ે શસંધુ ખરીણનરી સંસ્ૃકશિના ઊંડાણમાં સામાશજ્ક સમરસિા શવદ્માન છ.ે પરાશવદ્ા 

અને અપરાશવદ્ાનરી સંક્રાંશિમાં જ ેશિક્ષણ વયવસથાનરો વયાપ સૃકષ્ના દરે્ક ખૂણે ખૂણે વયાપેલરો િિરો િે સમયે ભારિરીય 

શવચારધારામાં પ્્ક્ટ દૈહદ્પયમાન જ્ાનપૂંજને િૂનયમાં ભેળવરી દેવાના પ્યતનરોનરો ઇશિિાસ આપણા સિુનરી દ્રકષ્માં 

ગરોચર છ.ે ભારિરીય સંસ્કારરોથરી પલ્લશવિ શિક્ષણવયવસથાને અંગ્ેજોનરી ગુલામરી દરમયાન નેસિનાબૂદ ્કરરી દેવામાં 

આવરી અને અંગ્ેજી શિક્ષણનરી આભામાં આપણરી શિક્ષણનરી સંસ્ૃકશિ વયાપ્ત િરોવાનરો પ્બળ અિેસાસ આપણે સિુ 

અનુભવરી રહ્ા છરીએ િેના મૂળમાં પણ આપણરી સંસ્ૃકશિનરી ધરરોિર ‘ચારેય હદિામાં વયાપ્ત ઉન્નિ’ને સમાવવાનરો 

ગુણ જ શનહિિ છ ેિેમ મારં સપષ્ માનવું છ.ે

સવિંત્ ભારિના ઇશિિાસમાં િિાિિ થયેલ શિક્ષણ પરંપરાને ભારિરીય સંસ્ૃકશિ અને સામાશજ્ક રરીશિમાં ઢાળવા 

મા્ટનેા સર્કારના પ્યતનરો ્ેક્ટલા અંિે ઉજાગર થયા છ ેિે સવમાશવહદિ છ.ે પરંિુ “રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ – 2020” 

વૈકશ્વ્ક પહરપ્ેક્યમાં, સૃકષ્માં વયાપ્ત શિક્ષણ, ્ેકળવણરી અને િાલરીમના સાયુજયમાં ભાશવ શિક્ષણને દરોરરી જવાનરો 

પ્યતન છ ેિે શનશવમાવાદ છ.ે જ્ાન સાવમાશત્્ક છ.ે જ્ાન રંગ, જાશિ, નયાશિ, ધમમા, સંપ્દાયથરી પર છ ેઅને િે સમગ્ 

માનવજાશિ મા્ટ ેદ્રોિ્ક છ.ે “રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ – 2020”નું આંશિ્ક સવરૂપ વૈકશ્વ્ક જ્ાનના પહરપ્ેક્યમાં ભારિના 

શવદ્માન શિક્ષણપ્વાિને માન. વડા પ્ધાનશ્રી નરેનદ્રભાઈ મરોદરીના આહવાન વૈકશ્વ્ક શવચારમાં સથાશન્ક અશભગમનરી 

આધારશિલા પર પ્વાહિિ ્કરવાના િુભઆિયનરી પ્વાહિિ ્કરેલ નવાચાર છ.ે 

ભારિરીય શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ સંસથાન, ગાંધરીનગરનું પ્થમદિથી ધયેય વૈકશ્વ્ક પહરપ્ેક્યમાં ભારિરીય શિક્ષણ અને 

શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણને બળવતિર બનાવવાના ઉદ્શેયથરી ગુજરાિ રાજય દ્ારા વષમા-2010માં િત્કાશલન મુખયમંત્રીશ્રી 

નરેનદ્રભાઈ મરોદરીના ્કર્કમળરો દ્ારા સથાશપિ સંસથાન છ.ે સમગ્ શવશ્વને જ્ાનપૂંજથરી િેજોમય ્કરનાર ભારિરીય 

શિક્ષણનરી ગહરમાને પુન:સથાશપિ ્કરવાનરો અમારરો આ સંશનષ્ઠ પ્યાસ છ.ે ‘ભારિરીય શિક્ષણ નરીશિ – 2020’ના 

ઘ્ટ્કરોને ગુજરાિના અશભભાવ્કરો સમક્ષ ગુજરાિરી ભાષામાં સરળ અને સિજ સમજ ્ેકળવાય િે મા્ટ ે સદર 

નરીશિનરો ભાવાનુવાદ ગુજરાિના શિક્ષણશવદ્, અધયાપ્ક, વાલરી અને રશસ્કરો સમક્ષ મૂ્કિાં આનંદ અને િષમાનરી લાગણરી 

અનુભવરી રહ્રો છુ.ં 

ભારિરીય શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ સંસથાનના ઉદ્શેયરોને ઉજાગર ્કરવા મા્ટ ેમાન. મુખયમંત્રીશ્રી શવજયભાઈ રૂપાણરી 

અને માન. શિક્ષણ મંત્રીશ્રી ભૂપેનદ્રશસંિજી ચુડાસમાના માગમાદિમાનથરી ‘રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ- 2020’નરો ભાવાનુવાદ 

્કરવાનરી પ્ેરણા થ્કરી ગુજરાિ રાજયના શિક્ષણ અને શિક્ષ્ક – પ્શિક્ષણને સંવશધમાિ ્કરવામાં આવરી રહ્ું છ.ે 

િંુ એ્ટલું ચરોક્સ ્કિરીિ ્ેક, આ શિક્ષણ નરીશિ ભારિના ભાશવને ઉજ્જવળ બનાવિે જ અને જ્ાનપુંજને વૈકશ્વ્ક 

બનાવવા મા્ટ ેદરે્ક ભારિરીય, ભારિરીય િૈશક્ષ્ક શવચારને પુન:જીશવિ ્કરરી આપણા સાંસ્ૃકશિ્ક વારસાને સંવશધમાિ ્કરિે 

અને િે હદિાના પ્યાણ મા્ટનેરો આધારસથંભ ‘રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ- 2020’ બનરી રિેિે. 

જય હિંદ. 

જય જય ગરવરી ગુજરાિ. ડૉ. િષમાદ પ્ટલે 

5 સ્પ્ટમેબર, 2020,  શિક્ષ્ક હદન ્ુકલપશિ
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પ્રસિાવના
 માનવરી સક્ષમ બને, સમાન અને નયાયરી સમાજનરો શવ્કાસ થાય અને રાષ્ટ્રીય શવ્કાસને પ્રોતસાિન મળે િે 

મા્ટ ેશિક્ષણ એ રાજયનરી મૂળભૂિ જરૂહરયાિ છ.ે ગુણવતિાયુ્િ સવમાવયાપરી શિક્ષણ મા્ટ ેપ્વેિ ઉપલબધ ્કરાવવરો, 

આશથમા્ક વૃશદ્ધ, સામાશજ્ક નયાય અને સમાનિા, વૈજ્ાશન્ક પ્ગશિ, રાષ્ટ્રીય એ્કિા અને સાંસ્ૃકશિ્ક સંરક્ષણ વગેરે 

બાબિરો વૈકશ્વ્ક સિર પર નેિૃતવના સંદભમામાં ભારિનરી સિિ પ્ગશિ મા્ટ ેચાવરીરૂપ છ.ે ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ સવમાવયાપરી 

શિક્ષણ એ દેિનરી સમૃદ્ધ માનવપ્શિભા અને સંસાધનરોનરો ઉતિમ શવ્કાસ અને સંવધમાન ્કરવા મા્ટ ેિેમજ વયક્િ, 

સમાજ, રાષ્ટ્ અને વૈકશ્વ્ક ્કલયાણ મા્ટનેું શ્ેષ્ઠ માધયમ છ.ે આગામરી દાય્કામાં ભારિમાં શવશ્વના સૌથરી વધુ યુવાન 

લરો્કરોનરી વસશિ િિે અને િેમને ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ િૈક્ષશણ્ક િ્કરો પ્દાન ્કરવાનરી આપણરી ક્ષમિા જ આપણા 

દેિના ભશવષયને શનધામાહરિ ્કરિે. 

 સાિતયપૂણમા શવ્કાસ લક્યાં્કરો (Sustainable Development Goals) 2030 (સંયુ્િ રાષ્ટ્રો) ના લક્યાં્ક 

ક્રમાં્ક 4 માં પ્શિશબંશબિ અને ભારિ દ્ારા 2015 માં અપનાવાયેલ વૈકશ્વ્ક િૈક્ષશણ્ક શવ્કાસ ્કાયમાસૂશચ આ પ્માણે 

છ ે- “વષમા 2030 સુધરીમાં શવશ્વના બધા જ લરો્કરોને સમાશવષ્ અને સમાન ગુણવતિાયુ્િ શિક્ષણ ઉપલબધ ્કરાવવું 

અને જીવનપયાંિ અધયયન મા્ટનેરી િ્કરોને પ્રોતસાિન આપવું.” આવરો ઉચચ ધયેય શસદ્ધ ્કરવા મા્ટ ેસમગ્ શિક્ષણ 

પ્ણાલરીના માળખાને નવેસરથરી િૈયાર ્કરવું પડિે જથેરી વધુ અસર્કાર્ક અધયયન ્કૌિલયરોનરો શવ્કાસ ્કરરી િ્કાય 

અને સાિતયપૂણમા શવ્કાસ લક્યાં્કરો 2030ના બધા ધયેયરો પ્ાપ્ત ્કરરી િ્કાય. 

 જ્ાનફલ્ક પર શવશ્વ ઝડપથરી બદલાઈ રહ્ું છ.ે વૈકશ્વ્ક સિરે ઉપલબધ શબગ ડ્ેટા, મિરીન લશનાંગ અને 

આહ્ટમાશફશિયલ ઇન્ટશેલજનસ જવેા ક્ષેત્રોમાં થઈ રિેલા ઘણા બધા વૈજ્ાશન્ક અને િ્કનરી્કરી શવ્કાસને ્કારણે એ્ક બાજુ 

સમગ્ શવશ્વમાં અ્ુકિળ ્કામદારરોનરી જગયાએ યંત્રો ્કામ ્કરવા લાગિે અને બરીજી બાજુ ડ્ેટા શવજ્ાન, ્કમ્પયૂ્ટર 

સાયનસ અને ગશણિના ક્ષેત્રોમાં એવા ્ુકિળ વયક્િઓનરી જરૂહરયાિ અને માંગ વધિે ્ેક જ ેશવજ્ાન, સામાશજ્ક 

શવજ્ાન અને માનવ શવદ્ાિાખાના એ્કથરી વધુ ક્ષેત્નું જ્ાન અને લાય્કાિ ધરાવિા િરોય. જળવાયુ પહરવિમાન, વધિા 

પ્દૂષણ અને ઘ્ટિા પ્ા્ૃકશિ્ક સંસાધનરોને ્કારણે આપણે ઊજામા, પાણરી, સવચછિા વગેરેનરી આવશય્કિાઓ પૂરરી 

્કરવા મા્ટ ેનવા નવા માગષો િરોધવા પડિે અને આ જ ્કારણથરી જીવશવજ્ાન, રસાયણશવજ્ાન, ભૌશિ્કશવજ્ાન, ્ૃકશષ, 

જળવાયુશવજ્ાન અને સમાજશવદ્ાના ક્ષેત્માં નવા ્ુકિળ ્કામદારરોનરી જરૂર રિેિે. વૈકશ્વ્ક મિામારરી અને દેિવયાપરી 

રરોગચાળાઓનરો વધિરો ઉપદ્રવ, ચેપરી રરોગરો િેનરો સામનરો ્કરવા મા્ટ ેરસરીનરી િરોધ ્કરવાના ક્ષેત્માં સંિરોધન મા્ટ ે

બધાં જ રાષ્ટ્રોને એ્કબરીજાના સિ્કારથરી ્કામ ્કરવા પ્ેરે છ.ે બરીજી બાજુ આ ઉપદ્રવને ્કારણે ઊભરી થિરી સામાશજ્ક 

સમસયાઓ એ્ટલરી સં્ુકલ છ ે ્ેક િેના ઉ્ેકલ મા્ટ ેબિુશવદ્ાિાખા્કરીય અધયયન અશનવાયમા બનિું જાય છ.ે માનવ 

શવદ્ાિાખા અને ્કલાઓનરી માંગ વધિે ્કારણ ્ેક, ભારિ એ્ક શવ્કશસિ દેિ બનવાનરી સાથે સાથે દુશનયાનરી સૌથરી 

મરો્ટરી ત્ણ અથમાવયવસથાઓ પૈ્કરીનરી એ્ક બનવા િરફ અગ્ેસર છ.ે
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 રરોજગાર ક્ષેત્ અને વૈકશ્વ્ક પહરિંત્ (Ecosystem)માં િરીવ્ર ગશિથરી આવિાં પહરવિમાનરોને ્કારણે િે જરૂરરી 

થઈ ગયું છ ે ્ેક બાળ્કરોને જ ે ્ંકઈ િરીખવવામાં આવરી રહ્ું િરોય િે િરો િરીખે જ, પણ સાથે સાથે િેઓ િરીખિાં 

રિેવાનરી ્કલા પણ િરીખે. એ્ટલા મા્ટ ેશિક્ષણમાં શવષયવસિુમાં વધારરો ્કરવાનરી જગયાએ એ વાિ પર વધુ ભાર 

આપવાનરી જરૂર છ ે્ેક બાળ્કરો સમસયા ઉ્ેકલ, શવવેચનાતમ્ક શવચારણા, સજમાનાતમ્ક શવચારણા ્કરિાં િરીખે િેમજ 

શવશવધ શવષયરો વચચેના આંિરસંબંધરો સમજી િ્ેક, ્ંકઈ્ક નવું શવચારિા થાય અને નવરી બાબિરો અને જ્ાનને 

્ેકવરી રરીિે આતમસાત્ ્કરવું અને બદલાિરી પહરકસથશિઓમાં અથવા ક્ષેત્રોમાં િેનરો ઉપયરોગ ્ેકવરી રરીિે ્કરવરો િે 

િરીખે. અધયાપનિાસ્ત્ર એવું િરોવું જોઈએ ્ેક જથેરી શિક્ષણ પ્શક્રયા વધુ અધયેિા્ેકનદ્રરી, વધુ પ્યરોગિરીલ, સવમાગ્ાિરી, 

સં્કશલિ, અનવેષણ આધાહરિ, િરોધ-પ્ેહરિ, ચચામા આધાહરિ, લચરીલરી અને આવશય્કપણે રશચપૂણમા િરોય. શિક્ષણ 

અધયેિાઓના જીવનના શવશવધ પાસાઓ અને ક્ષમિાઓનરો સંિુશલિ શવ્કાસ ્કરે િેના મા્ટ ેઅભયાસક્રમમાં શવજ્ાન 

અને ગશણિના શવષય શસવાય શવશવધ ્કલાઓ, શિલપ, માનવશવદ્ાિાખાના શવષયરો, રમિગમિ અને િારરીહર્ક 

સવાસરય, ભાષાઓ, સાહિતય, સંસ્ૃકશિ અને મૂલયનરો અચૂ્ક સમાવેિ ્કરવામાં આવે. શિક્ષણથરી ચાહરત્યશનમામાણ થવું 

જોઈએ. શવદ્ાથથીઓમાં નૈશિ્કિા, િાહ્કમા્કિા, ્કરણા અને સંવેદનિરીલિા શવ્કશસિ થવરી જોઈએ અને િેનરી સાથે સાથે 

રરોજગાર મા્ટ ેપણ સક્ષમ બનાવવા જોઈએ.

 અધયયન શનષપશતિનરી પ્વિમામાન કસથશિ અને િું અપેશક્ષિ છ,ે િે બન્ને વચચેનરી ખાઈને પૂરવા મા્ટ ેપૂવમા-

પ્ાથશમ્ક શિક્ષણથરી ઉચચ શિક્ષણ સુધરી શિક્ષણના િંત્માં એ્કસૂત્િા લાવવા ઉચચિમ ગુણવતિા, સમાનિા અને 

ઐ્ય સાધવા મા્ટ ેમિત્વના સુધારાઓ પ્યરોજવા પડિે.

 વષમા 2040 સુધરીમાં ભારિમાં એ્ક એવરી શિક્ષણ પ્ણાલરીનું શનમામાણ ્કરવાનું લક્ય િરોવું જોઈએ ્ેક, જ ેશવશ્વનરી 

અનય ્કરોઈ પણ શિક્ષણ વયવસથાથરી પાછળ ન િરોય અને િે ધયેયશસશદ્ધ મા્ટ ેએ્ક એવરી વયવસથાનું શનમામાણ ્કરરીએ 

્ેક જમેાં ્કરોઈ પણ સામાશજ્ક અને આશથમા્ક પહરવેિમાંથરી આવિાં શવદ્ાથથીઓને સમાન રૂપે સવષોચચ ગુણવતિાયુ્િ 

શિક્ષણ ઉપલબધ િરોય.

 રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ 2020 એ્કવરીસમરી સદરીનરી પિેલરી શિક્ષણ નરીશિ છ ે્ેક, જનેું લક્ય આપણા દેિના 

શવ્કાસ મા્ટનેરી અશનવાયમા જરૂહરયાિરો પૂશિમા ્કરવાનું છ.ે આ નરીશિ ભારિરીય શિક્ષણવયવસથાના બધા જ પાસાઓ, 

શનયમન અને િાસ્કરીય પાસાઓ સહિિના, સુધાર અને િેનરી પુનઃરચના દ્ારા ભારિરીય સંસ્ૃકશિ અને મૂલયરો 

આધાહરિ, 21મરી સદરીના શિક્ષણને લગિા ધયેયરોને અનુરૂપ (SDG-4) એ્ક નવરી શિક્ષણનરીશિનું સજમાન ્કરવાનરો 

પ્સિાવ રજૂ ્કરે છ.ે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ પ્તયે્ક વયક્િમાં સમાશવષ્ સજમાનાતમ્ક ક્ષમિાઓના શવ્કાસ પર શવિેષ 

ભાર આપે છ.ે આ નરીશિ એ શસદ્ધાંિરો પર આધાહરિ છ ે્ેક જમેાં શિક્ષણથરી માત્ સાક્ષરિા અને સંખયાજ્ાનનું જ 

નહિ પણ સાથે સાથે ઉચચસિરરીય િાહ્કમા્ક અને સમસયા સમાધાન સંબંધરી બરોધાતમ્ક ક્ષમિાઓનરો પણ શવ્કાસ થવરો 

જોઈએ. એ્ટલું જ નહિ, પરંિુ િેનરી સાથે સાથે નૈશિ્ક, સામાશજ્ક અને સાંવેશગ્ક સિર પર પણ વયક્િનરો શવ્કાસ 

આવશય્ક છ.ે
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 પ્ાચરીન અને સનાિન ભારિરીય જ્ાન અને શવચારરોનરી સમૃદ્ધ પરંપરાના માગમાદિમાનના આધારે નરીશિ િૈયાર 

્કરવામાં આવરી છ.ે જ્ાન, પ્જ્ા અને સતયને ભારિરીય શવચાર પરંપરા અને શફલસૂફરીમાં સદાય સવષોચચ માનવ લક્ય 

માનવામાં આવિું િિું. પ્ાચરીન ભારિમાં શિક્ષણનું લક્ય સાંસાહર્ક જીવન અથવા િાળા બાદના જીવનનરી િૈયારરી 

મા્ટ ેમાત્ જ્ાન પ્ાપ્ત ્કરવું એ્ટલું જ નહિ, પરંિુ સંપૂણમા આતમજ્ાન અને મુક્િના રૂપમાં માનવામાં આવિું િિું. 

િક્ષશિલા, નાલંદા, શવક્રમશિલા અને વલભરી જવેા પ્ાચરીન ભારિના વૈકશ્વ્ક ્કક્ષાના સંસથાનરોમાં અધયયનના શવશવધ 

ક્ષેત્રોમાં શિક્ષણ અને િરોધના ઊંચા માનદંડરો પ્સથાશપિ ્કરવામાં આવેલા. આ જ શિક્ષણ વયવસથાએ ચર્ક, સુશ્ુિ, 

આયમાભટ્ટ, વરાિશમહિર, ભાસ્કરાચાયમા, બ્રહ્મગુપ્ત, ચાણ્ય, ચક્રપાશણ, દતિા, માધવ, પાશણનરી, પિંજશલ, નાગાજુ માન, 

ગૌિમ, શપંગળા, િં્કરદેવ, મૈત્ેયરી, ગાગથી અને શથરવલ્લુવર જવેા અને્ક મિાન શવદ્ાનરોને જનમ આ્પયરો છ.ે આ 

શવદ્ાનરોનું વૈકશ્વ્ક ્કક્ષાએ જ્ાનના શવશવધ ક્ષેત્રો જવેા ્ેક ગશણિ, ખગરોળશવજ્ાન, ધાિુશવજ્ાન, શચહ્કતસાશવજ્ાન અને 

િલયશચહ્કતસા, બાંધ્કામ, ઇજનેરરી, સથાપતય, જિાજ શનમામાણ અને હદિાજ્ાન, યરોગ, લશલિ્કલા, િિરંજ વગેરેમાં 

સંરચનાતમ્ક યરોગદાન છ.ે ભારિરીય સંસ્ૃકશિ અને દિમાનનરો શવશ્વમાં ઘણરો પ્ભાવ રહ્રો છ.ે વૈકશ્વ્ક મિત્વ ધરાવિા 

આવા સમૃદ્ધ વારસાને ભાશવ પેઢરીઓ મા્ટ ેમાત્ જાળવણરી ્ેક સંરશક્ષિ ન ્કરિા આપણરી શિક્ષણ વયવસથા દ્ારા િેના 

ઉપર સંિરોધન્કાયમા થવાં જોઈએ, િેમજ િેને વધુ ને વધુ સમૃદ્ધ ્કરવરી જોઈએ અને િેના અદ્િન ઉપયરોગરો શવિે પણ 

શવચારવું જોઈએ. 

 શિક્ષણ વયવસથામાં થઈ રિેલ મૂળભૂિ પહરવિમાનના ્ેકનદ્રમાં આવશય્કપણે શિક્ષ્ક જ િરોવરો જોઈએ. શિક્ષણનરી 

નવરી નરીશિ શનકચિિપણે પ્તયે્ક સિર પર શિક્ષ્કરોને સમાજના સવામાશધ્ક સનમાનપાત્ અને અશનવાયમા સભયના રૂપમાં 

પુનઃસથાપન ્કરવામાં મદદ ્કરિે. ્કારણ ્ેક, શિક્ષ્ક જ નાગહર્કરોને, આવનાર પેઢરીઓને સાચા અથમામાં આ્કાર આપે 

છ.ે આ નરીશિ દ્ારા શિક્ષ્કરોને સક્ષમ બનાવવા મા્ટ ેપ્તયે્ક સંભવ પ્યતન ્કરવાનરી આવશય્કિા છ,ે જથેરી િેઓ 

પરોિાના ્કાયમાને અસર્કાર્કપણે ્કરરી િ્ેક. નવરી શિક્ષણ નરીશિ એ પ્તયે્ક સિરે શિક્ષણના વયવસાયમાં સૌથરી સારા 

અને િેજસવરી વયક્િઓનરી પસંદગરી ્કરવામાં સિાય ્કરવરી પડિે. જનેા મા્ટ ેિેમનરી આજીશવ્કા, સનમાન, માન-

મયામાદા અને સવાયતિિા સુશનકચિિ ્કરવાનરી સાથે-સાથે વયવસથામાં ગુણવતિા શનયંત્ણ અને જવાબદારરીનરી મૂળભૂિ 

પ્શક્રયાઓ પણ સથાશપિ ્કરવરી પડિે. 

 નવરી શિક્ષણ નરીશિમાં િમામ શવદ્ાથથીઓ મા્ટ,ે િેમનું રિેઠાણ ગમે તયાં િરોય િરો પણ, ગુણવતિાયુ્િ શિક્ષણ 

વયવસથા ઉપલબધ ્કરાવવરી પડિે. આ ્કાયમામાં દરીઘમા્કાળથરી િાંશસયામાં ધ્ેકલાઈ ગયેલા સમુદાયરો, વંશચિરો અને 

લઘુમિરી સમૂિરો પર શવિેષ ધયાન આપવાનરી જરૂહરયાિ રિેિે. શિક્ષણ એ સમાનિા સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટનેું મરો્ુટ ં

માધયમ છ ેઅને િેના દ્ારા સમાજમાં સમાનિા, સમાવેિન િથા સામાશજ્ક-આશથમા્ક સવરૂપે ગશિિરીલિા પ્ાપ્ત ્કરરી 

િ્કાય છ.ે આવા સમુદાયરોના િમામ બાળ્કરો મા્ટ ેપહરકસથશિજનય મુશ્ેકલરીઓ િરોવા છિાં, પ્તયે્ક િ્ય પ્યાસ 

્કરવામાં આવે જનેા દ્ારા િેઓ શિક્ષણ વયવસથામાં પ્વેિ મેળવે અને ઉત્ૃકષ્ દેખાવ ્કરરી િ્ેક.
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 આ િમામ બાબિરોનરો નરીશિમાં સમાવેિ ્કરિરી વખિે ભારિનાં સમૃદ્ધ વૈશવધય અને સંસ્ૃકશિ પ્તયે સનમાન 

િથા િેનરી સાથે સાથે દેિનરી સથાશન્ક અને વૈકશ્વ્ક જરૂહરયાિરોને સામેલ ્કરવરી જરૂરરી છ.ે ભારિરીય યુવાનરોમાં 

દેિ શવિેનરી જાણ્કારરી અને િેના વૈશવધયપૂણમા સામાશજ્ક, સાંસ્ૃકશિ્ક અને િ્કનરી્કરી જરૂહરયાિરોના સંદભમામાં િેનું 

્કલાશવષય્ક, ભાષા અને રરીશિથરી જ્ાિ અને સબળ મૂલયરોનું શસંચન ્કરવા ્ેક જ ેથ્કરી રાષ્ટ્ ગૌરવ, આતમસનમાન, 

આતમજ્ાન, સિ્કાર અને ઐ્યને સૂચ્ક પ્ાધાનયિા આપે.

અગાઉનવી વશક્ષણ નવીવ્ઓ

 અગાઉનરી શિક્ષણ નરીશિઓમાં શિક્ષણનરી િ્કરો ઉપલબધ ્કરાવવરી અને સમાનિાના મુદ્ાઓ પર ધયાન 

્ેકનદ્રરીિ ્કરવામાં આવયું િિું. 1986નરી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિનરી અધુરરી ્કાયમાસૂશચને 1992 માં સંવશધમાિ ્કરવામાં 

આવરી ્ેક જમેાં રિેલરી અપૂિમાિાઓનરી પૂશિમા ્કરવાનરો આ (1986/92)નરી નરીશિ દ્ારા પૂણમા ્કરવાનરો પ્યતન ્કરવામાં 

આવયરો. 1986-92નરી શિક્ષણ નરીશિ પછરી એ્ક મુખય બદલાવ બાળ્કરોને મફિ અને ફરશજયાિ શિક્ષણના અશધ્કારનરો 

્કાયદરો 2009 છ,ે ્ેક જ ેસાવમાશત્્ક પ્ારંશભ્ક શિક્ષણના ધયેયને સૂચ્ક ્કાયદા્કરીય અશધ્કાર આપવા મા્ટનેરો િિરો.

આ વશક્ષણ નવીવ્ના વિદાાં્રો

 શિક્ષણ પ્ણાલરીનરો ઉદ્શેય સારા વયક્િત્વને શવ્કસાવવાનરો છ ે ્ેક જઓે િ્કમાસંગિ શવચાર અને ્કાયમા 

્કરવામાં સક્ષમ િરોય, િેમનામાં ્કરણા અને સિાનુભૂશિ િરોય, સાિશસ્ક અને અડગ િરોય, વૈજ્ાશન્ક અશભગમ અને 

સજમાનાતમ્ક ્કલપનાિક્િ િરોય, નૈશિ્ક મૂલયરો પ્તયે શનષ્ઠા િરોય અને આ સવભે મૂલયરો િેમના વયક્િતવના પાયામાં 

િરોય. આનરો ઉદ્શેય એવા ્કમમાઠ લરો્કરોને િૈયાર ્કરવાનરો છ ે્ેક જઓે આપણા બંધારણ દ્ારા સૂશચિ  સમાવેિરી અને 

વૈશવધયસભર સમાજના શનમામાણમાં પરોિાનું સવષોતિમ યરોગદાન આપરી િ્ેક.

 સારરી િૈક્ષશણ્ક સંસથા એ છ ે ્ેક જમેાં પ્તયે્ક શવદ્ાથથીને ભાવપૂણમા આવ્કાર મળે અને િેનરી વયક્િગિ 

્કાળજી લેવાય, જયાં એ્ક પ્્કારનું સુરશક્ષિ અને પ્ેરણાતમ્ક િૈક્ષશણ્ક વાિાવરણ િરોય, જયાં િમામ શવદ્ાથથીઓને 

િરીખવા મા્ટ ે શવશવધ પ્્કારના અનુભવરો ઉપલબધ ્કરાવવામાં આવિા િરોય, જયાં િરીખવા મા્ટ ેસારા મૂળભૂિ 

માળખા અને જરૂરરી સંસાધનરો ઉપલબધ િરોય. આ બધું પ્ાપ્ત ્કરવું એ પ્તયે્ક િૈક્ષશણ્ક સંસથાનું લક્ય િરોવું જોઈએ 

અને આ સાથે જ શવશવધ સંસથાઓ વચચે અને શિક્ષણના પ્તયે્ક સિર પર પરસપર સાિશજ્ક જોડાણ અને સિ્કાર 

આવશય્ક છ.ે
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વ્યાપક સ્રે વશક્ષણ પ્રણાલવીનવી િાથેિાથે પ્રત્યેક િાંસથાના માગ્ગદશ્ગન માટનેા મયૂળભયૂ્ વિદાાં્રો નવી્ચે મુજબ છ ે:

• પ્તયે્ક બાળ્કનરી શવશિષ્ ક્ષમિાઓનરી સવરી્ૃકશિ, ઓળખ અને િેમના શવ્કાસ મા્ટ ેપ્યતન ્કરવરો. – શિક્ષ્કરો 

અને વાલરીઓને પણ શવદ્ાથથીઓનરી િૈક્ષશણ્ક અને અનય ક્ષમિાઓના સવાાંગરી શવ્કાસને પ્રોતસાિન આપવા મા્ટ ે

સંવેદનિરીલ બનાવવામાં આવે.

• િમામ શવદ્ાથથીઓને ધરોરણ 3 સુધરીમાં મૂળભૂિ સાક્ષરિા અને સંખયાજ્ાન પ્ાપ્ત થાય િે બાબિને સવામાશધ્ક 

પ્ાથશમ્કિા આપવરી. 

• શિક્ષણ વયવસથામાં એવરી લવશચ્કિા િરોય ્ેક જથેરી અધયેિાઓ પાસે િેમનરી િરીખવાનરી રરીિરો અને અભયાસક્રમરો 

પસંદ ્કરવાનરી ક્ષમિા િરોય અને એ જ રરીિે િેઓ પરોિાનરી પ્શિભા અને રશચને આધારે જીવનનરો માગમા પસંદ 

્કરરી િ્ેક.

• શવનયન અને શવજ્ાન વચચે, િૈક્ષશણ્ક અને સિિૈક્ષશણ્ક પ્વૃશતિઓનરી વચચે, વયાવસાશય્ક અને િૈક્ષશણ્ક 

શવદ્ાિાખાઓ વચચે ્કરોઈ સપષ્ ભેદરેખા ઊભરી ્કરવામાં ન આવે, જથેરી જ્ાનના ક્ષેત્રોમાં જોવા મળિા િાશન્કાર્ક 

ભેદભાવરો, અંિરાયરોને િથા એ્કબરીજા વચચેનરી અસંબદ્ધિાને દૂર ્કરરી િ્કાય.

• સમગ્ જ્ાનના સમનવય અને એ્કસૂત્િાને સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ે એ્ક બિુશવદ્ાિાખા્કરીય જગિ મા્ટ ે

શવજ્ાન, સામાશજ્ક શવજ્ાન, શવશવધ ્કલાઓ, માનવ શવદ્ાિાખાઓ અને રમિગમિને જોડિું સવાાંગરી અને 

બિુશવદ્ાિાખા્કરીય શિક્ષણ.

• ગરોખશણયા અને પરરીક્ષાલક્ષરી અધયયનને બદલે સં્કલપનાતમ્ક સમજ પર ભાર મૂ્કવરો.

• િાહ્કમા્ક શનણમાયિક્િ અને નવાચારને પ્રોતસાહિિ ્કરવા સજમાનાતમ્ક િથા શવવેચનાતમ્ક ક્ષમિાનરો શવ્કાસ.

• નૈશિ્કિા, માનવરીય અને બંધારણરીય મૂલયરો જવેા ્ેક સિાનુભૂશિ, સૌજનય, બરીજાઓ મા્ટ ેસનમાન, સવચછિા, 

લરો્કિાિરીનરી ભાવના, સેવાનરી ભાવના, સાવમાજશન્ક સંપશતિ પ્તયે સનમાન, વૈજ્ાશન્ક અશભગમ, સવિંત્િા, 

જવાબદારરી, બિુલિાવાદ, સમાનિા અને નયાય.

• અધયયન-અધયાપનના ્કાયમામાં બિુભાશષિા અને ભાષાનરી ભૂશમ્કાને પ્રોતસાિન આપવું.

• જીવન ્કૌિલયરો જવેા ્ેક પ્તયાયન, સિ્કાર, જૂથ્કાયમા અને પહરકસથશિને અનુરૂપ ્કાયમા ્કરવાનું ્કૌિલય.

• વિમામાન ‘્કરોશચંગ ્કલચર’ને પ્રોતસાહિિ ્કરિરી વાશષમા્ક પરરીક્ષા પદ્ધશિને બદલે શનયશમિ અને સિિ પરરીક્ષણ પર 

ભાર મૂ્કવરો.

• અધયયન-અધયાપન, ભાષા સંબંધરી મુશ્ેકલરીઓને દૂર ્કરવા, હદવયાંગ શવદ્ાથથીઓને વધુ સુલભિા આપવા 

િૈક્ષશણ્ક આયરોજન અને પ્બંધનમાં ્ૅટ્કનૉલૉજીના ઉપયરોગ પર ભાર.

• શિક્ષણ એ્ક સિવિથી શવષય છ ેિે િંમેિાં ધયાનમાં રાખરીને િમામ પાઠ્યક્રમ, અધયાપનિાસ્ત્ર અને નરીશિઓમાં 

શવશવધિા, સથાશન્ક સંદભષો મા્ટ ેસનમાન.

• િમામ િૈક્ષશણ્ક શનણમાયરોના મૂળમાં સંપૂણમા સમાનિા અને સમાવેિન િરોવા જોઈએ જ ેશિક્ષણ વયવસથામાં દરે્ક 

શવદ્ાથથીનરી સફળિા સુશનકચિિ ્કરે.
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• બાળસંભાળથરી િાળા શિક્ષણ અને ઉચચ શિક્ષણ એમ શિક્ષણના િમામ સિરે અભયાસક્રમમાં સંવાહદિા.

• શિક્ષ્કરો અને અધયાપ્કરોને અધયયન પ્શક્રયાનું િાદમા માનવા એ્ટલે િેમનરી શનયુક્િ, િેમનરો સિિ વયાવસાશય્ક 

શવ્કાસ, ્કામના સથળે સ્કારાતમ્ક વાિાવરણ િથા સેવાશવષય્ક જોગવાઈ.

• શિક્ષણ પ્ણાલરીનરી શનષ્ઠા, પારદશિમાિા અને સંસાધન ્કાયમાક્ષમિાઓનું અનવેષણ અને સાવમાજશન્ક ઉપલબધિા 

સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ેએ્ક સરળ છિાં ચુસિ શનયમન માળખું રચવું. સાથેસાથે સવાયતિિા, સારં પ્િાસન અને 

સિક્િ્કરણના માધયમથરી નવા શવચાર અને ઘરેડ બિારના શવચારરોને પ્રોતસાહિિ ્કરવા.

• ગુણવતિાપૂણમા શિક્ષણ અને શવ્કાસ મા્ટ ેઉત્ૃકષ્ ્કક્ષાના સંિરોધન.

• સાિતયપૂણમા સંિરોધન અને શનયશમિ પરરીક્ષણ આધાહરિ પ્ગશિનરી શિક્ષણ ક્ષેત્ના િજજ્રો દ્ારા સિિ સમરીક્ષા.

• ભારિના સમૃદ્ધ, વૈશવધયસભર, પ્ાચરીન અને આધુશન્ક સંસ્ૃકશિ અને જ્ાન રરીિહરવાજો િેમજ પરંપરાઓ પ્તયે 

ગવમા અને ઘશનષ્ઠિા. 

• શિક્ષણ એ્ક જાિેર સેવા છ;ે ગુણવતિાયુ્િ શિક્ષણ મેળવવું એ દરે્ક બાળ્કનરો મૂળભૂિ અશધ્કાર છ.ે

• સબળ અને ઊજામાવાન જાિેર શિક્ષણ વયવસથામાં મૂડરીરરો્કાણ મા્ટ ેસેવાભાવરી ખાનગરી એ્કમરો અને સમુદાશય્ક 

સિભાગરીિાને પ્રોતસાિન અને સુશવધાઓ આપવરી.

આ વશક્ષણ નવીવ્નુાં દશ્ગન

 રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિનું એવું દિમાન છ ે્ેક શિક્ષણ વયવસથાના પાયામાં ભારિરીય સંસ્ૃકશિના મૂલયરો િરોય, 

જ ેિમામ નાગહર્કરોને ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ શિક્ષણ પૂરં પાડરી િ્ેક, ભારિને શવશ્વનરી જ્ાન મિાિક્િ બનાવરીને 

ભારિને એ્ક જીવંિ અને નયાયરી જ્ાનાશજ માિ સમાજમાં પહરવશિમાિ ્કરવામાં પ્તયક્ષ યરોગદાન આપવું. રાષ્ટ્રીય 

શિક્ષણ નરીશિ સુશનકચિિ ્કરવા માગે છ ે્ેક આપણરી શિક્ષણ સંસથાઓના અભયાસક્રમ અને શિક્ષણ પદ્ધશિઓ દેિના 

શવદ્ાથથીઓમાં ભારિના બંધારણમાં શનહિિ મૂળભૂિ ફરજો અને મૂલયરો પ્તયે અતયંિ આદરનરી ભાવના શવ્કસાવે, 

િેમજ સિિ પહરવિમાનિરીલ શવશ્વ અને દેિના પહરપ્ેક્યમાં પરોિાનરી જવાબદારરીઓ અને ભૂશમ્કાઓ પ્તયે િેમને 

સભાન બનાવે અને સાથેસાથે િેઓ દેિ સાથેનું પરોિાનું વયક્િગિ િાદતમય અનુભવે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ 

ભારિના શવદ્ાથથીઓમાં ભારિરીય િરોવાનરી એ્ક ઊંડા ગૌરવનરી ભાવના ્ેકળવવા માગે છ,ે માત્ શવચારરોમાં જ નિીં 

પરંિુ મન, વચન અને ્કમમામાં સદૈવ આ ભાવના જળવાઈ રિેવરી જોઈએ િેમજ એવા ્કૌિલયરો, જ્ાન, મૂલયરો અને 

મનરોવલણરોનરો શવ્કાસ ્કરવરો ્ેક જથેરી િે માનવ અશધ્કારરો, સાિતયપૂણમા શવ્કાસ અને શવશ્વબંધુતવ જવેા સંવેદનિરીલ 

મુદ્ાઓ પ્તયે જવાબદારરીપૂણમા પ્શિબદ્ધિા ્ેકળવે અને સાચા અથમામાં શવશ્વ માનવ બને.
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શવભાગ – 1 : િાળા શિક્ષણ



રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ ન્રીશિ 2020

ભારિ્રીય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્ાન 20

શવભાગ – 1 : િાળા શિક્ષણ
આ નરીશિ વિમામાન િાળા શિક્ષણના 10+2 ના માળખાને 3 થરી 18 વષમાનાં શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેનવા અભયાસક્રમ અને 

અધયાપનિાસ્ત્રના આધાર પર 5+3+3+4 નવરી વયવસથામાં પુનઃગહઠિ ્કરવાનરો શનદભેિ ્કરે છ ેજ ેનરીચેનરી આ્ૃકશિમાં 

દિામાવેલ છ ેઅને િેનરી શવસિૃિ સમજ પ્્કરણ 4 માં આપવામાં આવરી છ.ે

વિમામાન 10+2 િૈક્ષશણ્ક માળખામાં 3 થરી 6 વયજૂથનાં બાળ્કરોનરો સમાવેિ થિરો નથરી. ્કારણ ્ેક, ધરોરણ 1 માં 

પ્વેિ લેિરી વખિે શવદ્ાથથીઓ 6 વષમાનાં િરોય છ.ે નવા 5+3+3+4 માળખામાં, 3 વષમાનરી ઉંમરથરી જ પ્ારંશભ્ક બાળ 

સંભાળ અને શિક્ષણનરો સમાવેિ ્કરવામાં આવયરો છ ેજનેરો ધયેય િરૂઆિથરી જ બાળ્કના સવાાંગરી અધયયન, શવ્કાસ, 

સુખા્કારરીનરો છ.ે
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1.1 બાળ્કના મગજનરો 85% શવ્કાસ 6 વષમાનરી ઉંમર સુધરીમાં જ થઈ જાય છ.ે બાળ્કના મગજનરો યરોગય 

શવ્કાસ િથા િારરીહર્ક વૃશદ્ધ મા્ટ ેિરૂઆિના 6 વષમા મિત્વપૂણમા માનવામાં આવે છ.ે વિમામાન સમયમાં 

ખાસ ્કરરીને સામાશજ્ક, આશથમા્ક રૂપે વંશચિ પૃષ્ઠભૂશમ ધરાવિાં ્કરરોડરો બાળ્કરો મા્ટ ે ગુણવતિાયુ્િ 

પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ ઉપલબધ નથરી. એ્ટલે પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણમાં 

મૂડરીરરો્કાણ ્કરવાથરી િે દેિના િમામ બાળ્કરોને ઉપલબધ થઈ િ્ેક. જથેરી બધાં બાળ્કરોને શિક્ષણ 

વયવસથામાં ભાગ લેવાનરો અને પ્ગશિ ્કરવાનરો સમાન અવસર મળરી િ્ેક. સંભવ છ ે્ેક, પ્ારંશભ્ક બાળ 

સંભાળ અને શિક્ષણ સમાનિા સથાશપિ ્કરવામાં સૌથરી િક્િિાળરી માધયમ બનરી િ્ેક. ભારિના દરે્ક 

બાળ્કને મરોડામાં મરોડુ ં2030 સુધરીમાં ગુણવતિાયુ્િ પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ મળરી રિે, 

જથેરી સુશનકચિિ ્કરરી િ્કાય ્ેક પિેલા ધરોરણમાં પ્વેિ મેળવનાર દરે્ક બાળ્ક િાળા શિક્ષણ મા્ટ ેપૂણમા 

રરીિે સજ્જ િરોય.

1.2 પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણમાં બિુસિરરીય, બિુઆયામરી, લવશચ્ક, પ્વૃશતિ આધાહરિ,  

રમિગમિ અને િરોધ આધાહરિ શિક્ષણનરો સમાવેિ ્કરવામાં આવયરો છ.ે જમે ્ેક, મૂળાક્ષરરો,  

ભાષા, સંખયા અને ગણિરરી, રંગ અને આ્કાર, શવશવધ રમિરો, ઉખાણા અને િાહ્કમા્ક શવચારણા  

િેમજ સમસયા ઉ્ેકલનરી ્કળા, શચત્્કામ, શવશવધ િસિ્કલાઓ, ના્ટ્ક અને ્કઠપૂિળરી, સંગરીિ્કલા  

િથા અનય પ્વૃશતિઓનરો સમાવેિ થાય છ.ે આ ઉપરાંિ અનય પ્વૃશતિઓ જવેરી ્ેક સામાશજ્ક ્કાયમા, માનવ 

સંવેદનિરીલિા, યરોગય વયવિાર, શિષ્ાચાર, નરીશિમતિા, વયક્િગિ અને જાિેર સવચછિા, સમૂિ્કાયમા 

્કરવાનરી અને પરસપર સિ્કારનરી ભાવના શવ્કસાવવા પર ધયાન ્ેકનદ્રરીિ ્કરવામાં આવયું છ.ે પ્ારંશભ્ક 

બાળ સંભાળ અને શિક્ષણનરો સમગ્ ઉદ્શેય િારરીહર્ક અને મનરોિારરીહર્ક શવ્કાસ, બરોધાતમ્ક શવ્કાસ, 

સામાશજ્ક, સાંવેશગ્ક અને નૈશિ્ક શવ્કાસ, ્કલા્કૌિલયરો અને સાંસ્ૃકશિ્ક શવ્કાસ, િથા પ્તયાયન મા્ટ ે

પ્ારંશભ્ક ભાષા સાક્ષરિા અને સંખયાજ્ાનના શવ્કાસમાં મિતિમ પહરણામરો મેળવવાનું છ.ે 

1. 
પ્રારંશભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ: 
અધયયનનો પાયો
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1.3 NCERT દ્ારા 8 વષમા સુધરીના બાળ્કરો મા્ટ ેNational Curriculum and Pedagogical Framework 

for Early Childhood Care and Education (NCPFECCE) િૈયાર ્કરવામાં આવિે. જ ેબે ભાગમાં 

વિેંચાયેલું િિે, 0-3 વષમાના બાળ્કરો મા્ટ ેઅને 3 થરી 8 વષમાના બાળ્કરો મા્ટનેું માળખું. જમેાં ઉપરના હદિા 

શનદભેિ અનુસાર પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણના ક્ષેત્માં થયેલા રાષ્ટ્રીય અને આંિરરાષ્ટ્રીય નવાચાર 

અને ઉત્ૃકષ્ ્કાયમાપ્ણાલરી પરના નવા સંિરોધનરોનરો સમાવેિ ્કરવામાં આવિે. ખાસ ્કરરીને ભારિમાં 

સદરીઓથરી બાળ શિક્ષણના શવ્કાસમાં સમૃદ્ધ પરંપરાઓ છ,ે જ ે સથાશન્ક ્કક્ષાએ પ્ચશલિ છ,ે જવેરી ્ેક 

્કલા, વાિામા, ્કશવિા, રમિ, ગરીિ, અને એવું ઘણં બધું ઉપલબધ છ,ે જનેરો સમાવેિ આ માળખામાં ્કરવામાં 

આવિે. શિક્ષણનું આ માળખું માિાશપિાનરી સાથેસાથે આંગણવાડરીઓ મા્ટ ેપણ એ્ક માગમાદિમા્કના રૂપમાં 

્કામ ્કરિે.

1.4 દેિમાં ઉચચ ગુણવતિાવાળરી પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ (ECCE) આપિરી સંસથાઓનરી લરો્કરો 

સુધરીનરી પિોંચ સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ેિબક્ાવાર િેને િમામ બાળ્કરો સુધરી લઈ જવાનું મિત્વા્કાંક્ષરી લક્ય 

છ.ે સામાશજ્ક અને આશથમા્ક રરીિે પછાિ પ્દેિરો અને શજલ્લાઓ પર શવિેષ ધયાન અને પ્ાથશમ્કિા આપવામાં 

આવિે. (્ક) િરૂઆિથરી જ સફળિાપૂવમા્ક ચાલરી રિેલરી આંગણવાડરીઓ (ખ) પ્ાથશમ્ક િાળાસં્ુકલરોમાં 

આવેલરી આંગણવાડરીઓ (ગ) પૂવમાપ્ાથશમ્ક અને પ્ાથશમ્ક સંયુ્િ િાળાસં્ુકલરો (ઘ) બાલમંદરીરના માધયમથરી 

એમ પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ (ECCE) આપવામાં આવિે. આ બધરી જ સંસથાઓમાં પ્ારંશભ્ક 

બાળ સંભાળ અને શિક્ષણના ક્ષેત્માં ખાસ િાલરીમ પામેલા શિક્ષ્કરો/ ્કમમાચારરીઓનરી ભરિરી ્કરવામાં 

આવિે. 

1.5 પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણને સાવમાશત્્ક રરીિે ઉપલબધ બનાવવા મા્ટ ેઆંગણવાડરી ્ેકનદ્રરોને ઉચચ 

ગુણવતિાવાળા ભૌશિ્ક સંસાધનરો, રમિગમિના અદ્િન સાધનરો અને ઉત્ૃકષ્ઠ િાલરીમ પામેલા શિક્ષ્કરો/ 

્કમમાચારરીઓથરી સુસજ્જ ્કરવામાં આવિે. દરે્ક આંગણવાડરીમાં ઉતિમ ્કક્ષાના બાંધ્કામ અને િવાઉજાસવાળાં 

મ્કાન િેમજ બાળ્કરોનાં રસરશચ અને જરૂહરયાિને અનુરૂપ અધયાપનના વાિાવરણનું શનમામાણ ્કરવામાં 

આવિે. આંગણવાડરી ્ેકનદ્રરોનાં બાળ્કરો જુદરી જુદરી પ્વૃશિ દ્ારા તયાંનરી સથાશન્ક પ્ાથશમ્ક િાળાઓના 

શવદ્ાથથી અને શિક્ષ્કરોનરી મુલા્કાિ લેિે. જથેરી આંગણવાડરી ્ેકનદ્રરોમાંથરી પ્ાથશમ્ક િાળામાં પ્વેિનરી િેમનરી 

પ્શક્રયા વધુ સુગમ બને. આંગણવાડરીઓને િાળાસં્ુકલરો અને િાળાસમૂિ સાથે સમાશવષ્ ્કરવામાં આવિે. 

િાળાસમૂિરોના ્કાયમાક્રમરોમાં આંગણવાડરીના બાળ્કરો, શિક્ષ્કરો અને વાલરીઓને આમંશત્િ ્કરવામાં આવિે 

અને િે જ રરીિે આંગણવાડરીના ્કાયમાક્રમરોમાં િાળાસમૂિરોના બાળ્કરો, શિક્ષ્કરો અને વાલરીઓને આમંત્ણ 

આપવામાં આવિે. 
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1.6 પાંચ વષમાથરી ઓછરી વયનું દરે્ક બાળ્ક એ્ક “પૂવમાપ્ાથશમ્ક વગમા” અથવા “બાલવાહ્ટ્કા”માં (ધરોરણ 1 પિેલાં) 

પ્વેિ ્કરિે ્ેક જયાં પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ મા્ટ ેિાલરીમ પામેલા શિક્ષ્કરો અધયયન ્કરાવિા 

િિે. આ વગષોમાં મુખયતવે રમિગમિ દ્ારા અધયયન પર ભાર મૂ્કવામાં આવિે. જનેા દ્ારા બાળ્કરોના 

બૌશદ્ધ્ક, સાંવેશગ્ક અને મનરોિારરીહર્ક શવ્કાસ િેમજ વાચન, લેખન અને ગણન ્કૌિલયરોના શવ્કાસ પર 

ધયાન આપવામાં આવિે. પ્ાથશમ્ક િાળાઓમાં પૂવમાપ્ાથશમ્ક વગષોને પણ મધયાહન ભરોજન યરોજનામાં 

સમાશવષ્ ્કરાિે. આંગણવાડરીમાં ચાલિા સવાસરય િપાસ ્કાયમાક્રમ િેમજ બાળ્કના વૃકધધ અને શવ્કાસનરી 

દેખરેખ મા્ટનેા ્કાયમાક્રમરો પૂવમાપ્ાથશમ્ક વગમા અને પ્ાથશમ્ક િાળાના શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેલાગું ્કરવામાં આવિે 

એવું શવચારાયું છ.ે

1.7 આંગણવાડરીમાં પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ (ECCE)ના શિક્ષ્ક સંવગમાને િૈયાર ્કરવા મા્ટ ેિાલમાં 

આંગણવાડરીમાં ્કાયમારિ ્કાયમા્કિામાઓ/શિક્ષ્કરોને NCERT દ્ારા િૈયાર ્કરાયેલ અભયાસક્રમ અને િૈક્ષશણ્ક 

માળખાને અનુરૂપ િાલરીમ આપવામાં આવિે. 10+2 ્ેક િેથરી વધારે િૈક્ષશણ્ક લાય્કાિ ધરાવિા આંગણવાડરી 

શિક્ષ્કરો/ ્કમમાચારરીઓને પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણનરો 6 મહિનાનરો સહ્ટમાશફ્ેક્ટ ્કરોસમા ્કરાવવામાં 

આવિે. જમેનરી િૈક્ષશણ્ક લાય્કાિ 10+2 ્કરિાં ઓછરી િરોય િેમને પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણમાં 

1 વષમાનરો હડ્પલરોમા ્કરોસમા ્કરાવવામાં આવિે. જમેાં પ્ારંશભ્ક સાક્ષરિા સંખયા, અને પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ 

અને શિક્ષણ (ECCE)ના પાસાને આવરરી લેવામાં આવિે. આ ્કાયમાક્રમરોને દૂરવિથી શિક્ષણના સવરૂપે DTH 

ચેનલસ િેમજ સમા્ટમાફરોનના માધયમથરી ચલાવવામાં ્કરવામાં આવિે, જથેરી ્કમમાચારરીઓ રરોશજદંા ્કાયષો 

સાથે સરળિાથરી યરોગયિા પ્ાપ્ત ્કરરી િ્ેક. પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણના આ િાલરીમરી ્કાયમાક્રમરોનું 

શનહરક્ષણ િાળા શિક્ષણ શવભાગના Cluster Resource Centers (CRC) દ્ારા ્કરવામાં આવિે. જયાં 

મહિનામાં ઓછામાં ઓછુ ંએ્ક વખિ આ શિક્ષ્કરો મા્ટ ેસંપ્કમા વગમાનું આયરોજન ્કરિે, જથેરી સિિ મૂલયાં્કન 

થઈ િ્ેક. આવનાર વષષોમાં રાજય સર્કારરો પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ મા્ટ ેજરૂરરી વયાવસાશય્ક 

લાય્કાિ ધરાવિા શિક્ષ્કરો િૈયાર ્કરિે અને િે મા્ટ ેજુદા જુદા સિરે જરૂરરી વયાવસાશય્ક િાલરીમ, સલાિ 

માગમાદિમાન વયવસથા અને ્કારહ્કદથી માગમાદિમાનનું આયરોજન અને અમલરી્કરણ ્કરિે. આ શિક્ષ્કરોને િેમના 

વયવસાય મા્ટ,ે સુસજ્જ બનાવવા િેમજ િેમના સિિ વયાવસાશય્ક શવ્કાસ મા્ટ ેજરૂરરી સગવડરો અને 

સવલિરો પૂરરી પાડવામાં આવિે.

1.8 પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણને આહદવાસરી શવસિારરોમાં આવેલરી આશ્મ િાળાઓ િેમજ વૈ્કકલપ્ક 

શિક્ષણનરી િમામ વયવસથાઓમાં િબક્ાવાર િરૂ ્કરવામાં આવિે. પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણનરી 

આશ્મ િાળાઓમાં સં્કલન અને અમલરી્કરણ ઉપર જણાવેલ પદ્ધશિથરી ્કરવામાં આવિે.
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1.9 પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણનરી અભયાસક્રમ સંરચના અને શિક્ષણ વયવસથા નક્રી ્કરવાનરી 

જવાબદારરી માનવ સંસાધન શવ્કાસ મંત્ાલય (MHRD)નરી રિેિે. ્કારણ ્ેક, પ્ાથશમ્ક િાળાના માધયમથરી 

પૂવમાપ્ાથશમ્ક િાળા સુધરીનરી એ્કસૂત્િા સુશનકચિિ થઈ િ્ેક અને શિક્ષણનરી મૂળભૂિ બાબિરો પર ધયાન 

્ેકનદ્રરીિ ્કરરી િ્કાય. પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણનું આયરોજન અને અમલરી્કરણ માનવ સંસાધન 

શવ્કાસ મંત્ાલય (MHRD), મહિલા અને બાળ શવ્કાસ મંત્ાલય (Women and Child Development), 

આરરોગય અને પહરવાર ્કલયાણ મંત્ાલય (Health and Family Welfare) િથા આહદજાશિ મંત્ાલય 

(Tribal Affairs) દ્ારા સંયુ્િ રરીિે િાથ ધરવામાં આવિે. પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણને િાળા 

શિક્ષણમાં દાખલ ્કરવાનરી પ્શક્રયામાં સિિ માગમાદિમાન મળરી રિે િે મા્ટ ેએ્ક ્ટાસ્ક ફરોસમા (Task Force)નરી 

રચના ્કરવામાં આવિે. 
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2.1 િમામ શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેવાચન, લેખન અને ગણન ્કૌિલયરો એ બધા જ પ્્કારના િાળા્કરીય શિક્ષણ અને 

જીવનપયાંિ અધયયન મા્ટનેરી મૂળભૂિ અને અશનવાયમા પૂવમાિરિ છ.ે જો્ેક, શવશવધ સર્કારરી અને શબનસર્કારરી 

સવભેક્ષણરો સૂચવે છ ે્ેક, આપણે િાલમાં અધયયન સંબંશધિ એ્ક ગંભરીર સમસયાનરો સામનરો ્કરરી રહ્ા છરીએ; 

વિમામાન સમયમાં પ્ાથશમ્ક િાળાઓમાં અભયાસ ્કરિાં 5 ્કરરોડથરી પણ વધુ બાળ્કરો આજ ેપણ મૂળભૂિ 

સાક્ષરિા અને સંખયાજ્ાન ધરાવિાં નથરી. એ્ટલે ્ેક એવાં બાળ્કરો સરળ લેખનું વાચન અને અથમાગ્િણ અને 

ભારિરીય અં્કના સરવાળા અને બાદબા્કરી જવેરી સાદરી ગણન શક્રયાઓ ્કરરી િ્કિાં નથરી.

2.2 િમામ બાળ્કરો મૂળભૂિ સાક્ષરિા અને સંખયાજ્ાન પ્ાપ્ત ્કરે િે દેિનું િા્કરીદનું રાષ્ટ્રીય અશભયાન બનરી 

રિેિે. આ મા્ટ ેશવશવધ સિરે િાત્કાશલ્ક પગલાં લેવામાં આવિે અને સપષ્ લક્યાં્કરોને ્ૂટ્ંકા સમયમાં શસદ્ધ 

્કરવામાં આવિે. (જમેાં પ્તયે્ક શવદ્ાથથી ધરોરણ 3 સુધરીનરી મૂળભૂિ સાક્ષરિા અને સંખયાજ્ાન જરૂરથરી 

પ્ાપ્ત ્કરે િે સમાશવષ્ છ.ે) વષમા 2025 સુધરીમાં પ્ાથશમ્ક િાળાઓનાં બાળ્કરો સાવમાશત્્ક મૂળભૂિ સાક્ષરિા 

અને સંખયાજ્ાન પ્ાપ્ત ્કરે િે બાબિ શિક્ષણ પ્ણાલરીનરી સવષોચચ પ્ાથશમ્કિા િિે. િરીખવાનરી મૂળભૂિ 

જરૂહરયાિરો (અથામાત્ મૂળભૂિ વાચન, લેખન અને અં્કગશણિ)ને શસદ્ધ ્કરવાથરી જ આપણા શવદ્ાથથીઓ 

મા્ટ ેબા્કરીનરી નરીશિ પ્ાસંશગ્ક રિેિે. આ મા્ટ ેમાનવ સંસાધન શવ્કાસ મંત્ાલય (MHRD) દ્ારા િાત્કાશલ્ક 

ધરોરણે National Mission on Foundational Literacy and Numeracy નરી સથાપના ્કરવામાં આવિે. 

િે અનુસાર બધરી જ રાજય/્ેકનદ્રિાશસિ પ્દેિનરી સર્કારરો િમામ પ્ાથશમ્ક અને ઉચચિર પ્ાથશમ્ક 

િાળાઓમાં વષમા 2025 સુધરીમાં સાવમાશત્્ક મૂળભૂિ સાક્ષરિા અને સંખયાજ્ાન પ્ાપ્ત ્કરવા મા્ટ ેશસદ્ધ ્કરવા 

જરૂરરી એવાં જુદાજુદા સિરે લક્યરો શનધામાહરિ ્કરિે અને િેના અમલરી્કરણનરી યરોજના િાત્કાશલ્ક ધરોરણે 

િૈયાર ્કરિે. આ આખરી પ્શક્રયાનંુ ખૂબ ્કાળજીપૂવમા્ક દેખરેખ અને મૂલયાં્કન થિે.

 

2.3 શિક્ષ્કરોનરી ખાલરી જગયાઓને સૌપ્થમ િાત્કાશલ્ક ધરોરણે સમયબદ્ધ રરીિે ભરવામાં આવિે. ખાસ ્કરરીને 

પછાિ િેમજ એવા શવસિારરો ્ેક જયાં શિક્ષ્કરો દરીઠ શવદ્ાથથીઓનું પ્માણ વધુ છ,ે અથવા જયાં સાક્ષરિા દર 

ઓછરો છ,ે એવરી િાળાઓમાં સથાશન્ક શિક્ષ્ક અથવા સથાશન્ક ભાષાથરી પહરશચિ શિક્ષ્કરોને શનયુ્િ ્કરવા 

2. 
મૂળભૂિ સાક્ષરિા અને સંખયાજ્ાન: 
અધયયનન્રી િાિ્રી અને આવશયક પૂવ્ઘિરિ
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પર શવિેષ ધયાન આપવામાં આવિે. દરે્ક િાળામાં શવદ્ાથથી-શિક્ષ્ક ગુણરોતિર (pupil-teacher ratio) 

30:01થરી ઓછરો િરોય િેવરી વયવસથા ્કરવામાં આવિે; એવા ક્ષેત્માં ્ેક જમેાં મરો્ટરી સંખયામાં સામાશજ્ક-

આશથમા્ક રરીિે વંશચિ શવદ્ાથથીઓ છ,ે િે ક્ષેત્નરી સંસથાઓમાં શવદ્ાથથી-શિક્ષ્ક ગુણરોતિર (Pupil-Teacher 

Ratio) 25:01 નરી નરીચે રાખવાનું લક્ય રખાિે. મૂળભૂિ સાક્ષરિા અને સંખયાજ્ાન આપવા મા્ટ,ે સિિ 

વયાવસાશય્ક શવ્કાસ સાથે - શિક્ષ્કરોને િાલરીમ આપવામાં આવિે, પ્રોતસાહિિ ્કરવામાં આવિે અને શવિેષ 

સિ્કાર આપવામાં આવિે.

2.4 અભયાસક્રમમાં મૂળભૂિ સાક્ષરિા અને સંખયાજ્ાન પર શવિેષ ધયાન અપાિે જમેાં ખાસ ્કરરીને વાચન, 

લેખન, ્કથન, ગણિરરી, અં્કગશણિ, અને ગાશણશિ્ક શવચારનરો સમાવેિ થાય છ.ે સમગ્ પૂવમાપ્ાથશમ્ક, 

પ્ારંશભ્ક અને ઉચચ પ્ાથશમ્ક િાળાના દરે્ક શવદ્ાથથીના વયક્િગિ અધયયન ધયેયરોને શસદ્ધ ્કરવા મા્ટ ે

િેમજ િેમનરી અધયયન પ્ગશિનરી દેખરેખ રાખવા મા્ટ ેસિિ સવમાગ્ાિરી અધયયનલક્ષરી મૂલયાં્કનનરી એ્ક 

્કાયમાક્ષમ પ્ણાલરી ઊભરી ્કરવામાં આવિે. દરરરોજ શનયિ ્કરેલા ્કલા્કરો અને જ ેિે શવષયરોને લગિરી પ્વૃશતિઓ 

િેમજ વષમાભરના શનયશમિ ્કાયમાક્રમરો શવદ્ાથથીઓને સિિ પ્રોતસાિન આપિા રિેિે. મૂળભૂિ સાક્ષરિા અને 

સંખયાજ્ાન પર નવરો ભાર મૂ્કવા મા્ટ ેશિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ અને પ્ાથશમ્ક ધરોરણરોના અભયાસક્રમનરી સંરચના 

નવેસરથરી િૈયાર ્કરવામાં આવિે.

2.5 િાલમાં, પ્ારંશભ્ક બાળસંભાળ અને શિક્ષણ (ECCE)નરી સાવમાશત્્ક ઉપલકબધ ન િરોવાને ્કારણે, ધરોરણ 1 

ના મરો્ટાભાગનાં બાળ્કરો િરૂઆિના થરોડાં અઠવાહડયામાં જ પરોિાના સાથરી શવદ્ાથથીઓથરી અભયાસમાં 

પાછળ રિરી જાય છ.ે આ સમસયાનરો ઉ્ેકલ લાવવા NCERT અને SCERT દ્ારા ્ૂટ્ંકા ગાળાનું 3 મહિનાનું 

રમિગમિ આધાહરિ ‘િાળા િૈયારરી મરોડ્ુલ’ ધરોરણ 1 ના બધા શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ે શવ્કશસિ ્કરવામાં 

આવિે. જમેાં, મૂળાક્ષરરો, ધવશન, િબદ, રંગ, આ્કાર અને સંખયા આધાહરિ પ્વૃશતિઓ અને વ્કમાબુ્કનરો 

સમાવેિ થાય છ.ે આ મરોડ્ુલના અમલરી્કરણ મા્ટ ે સિપાઠરીઓ િથા માિાશપિાનરો સિયરોગ લેવામાં 

આવિે. આ પ્શક્રયાથરી શવદ્ાથથીઓને િાળા શિક્ષણ મા્ટ ેિૈયાર થવામાં મદદ મળિે.

2.6 મૂળભૂિ સાક્ષરિા અને સંખયાજ્ાન િરીખવા મા્ટનેા ઉચચ ગુણવતિાવાળા સંસાધનરો હડશજ્ટલ ્પલૅ્ટફૉમમા 

 (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing - DIKSHA) પર રાષ્ટ્રીય જ્ાન ભંડાર િરરી્ેક 

ઉપલબધ ્કરાવવામાં આવિે. શિક્ષ્કરો અને શવદ્ાથથીઓ વચચેના ્કરોઈપણ ભાષા અને પ્તયાયન સંબંધરી 

અવરરોધરોને દૂર ્કરવા મા્ટ ે પ્ાયરોશગ્ક િબક્ામાં શિક્ષ્કરોને શવશિષ્ િ્કનરી્કરી સિાય ્કરવામાં આવિે, 

તયારબાદ િેને લાગુ ્કરવામાં ્કરવામાં આવિે.
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2.7 પ્વિમામાન અધયયન સં્ક્ટનરી ગંભરીરિાને ્કારણે સાવમાશત્્ક મૂળભૂિ અક્ષરજ્ાન અને સંખયાજ્ાનના ધયેયને 

શસદ્ધ ્કરવાના અશભયાનમાં શિક્ષ્કરોને દરે્ક રરીિે મદદ ્કરવામાં આવિે. શવશ્વમાં ઉપલબધ સંિરોધનરો પરથરી 

સાશબિ થયું છ ે્ેક પરોિાના વગમામાં સિપાઠરી સાથે વાિચરીિ ્ેક પ્વૃશતિ દ્ારા થિું અધયયન (One-to-One 

Peer Tutoring) ફ્િ અધયેિાઓને જ નહિ પણ શિક્ષ્કના પક્ષે પણ ખૂબ અસર્કાર્ક સાશબિ થઇ 

િ્ેક છ.ે આમ, પરીઅર ટ્ૂ્ટહરંગને સવેચછાએ, િાલરીમરી શિક્ષ્કનરી દેખરેખ િેઠળ, સલામિરીનું સંપૂણમા ધયાન 

રાખરી સિપાઠરીઓ સાથે મળરીને ્કરવામાં આવિરી આનંદદાય્ક પ્વૃશતિ િરરી્ેક અપનાવરી િ્કાય. શિક્ષણના 

ઉચચ ્કક્ષાના ધયેયરોમાં સામેલ થવા સથાશન્ક સમુદાય અને િે શસવાયના િાલરીમ પામેલા સવયંસેવ્કરોને મા્ટ ે

પણ સરળ બનાવરી િ્કાય. સમુદાયનરી દરે્ક સાક્ષર વયક્િ એ્ક શવદ્ાથથી/વયક્િને વાચન િરીખવવા મા્ટ ે

સં્કકલપિ બને િરો દેિનું શચત્ ખૂબ ઝડપથરી બદલાઈ જાય. રાષ્ટ્રીય મૂળભૂિ અક્ષરજ્ાન અને સંખયાજ્ાનના 

ધયેયને પ્રોતસાહિિ ્કરવા રાજય સર્કારરો પરીઅર ટ્ૂ્ટહરંગ અને સવૈકચછ્ક પ્વૃશતિઓને વેગ આપવા મા્ટ ે

નવરીન મરોડલે શવ્કસાવવાનું સુશનકચિિ ્કરરી િ્ેક. 

2.8 બધા જ સિરના શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેિમામ સથાશન્ક અને ભારિરીય ભાષાઓમાં ઉચચ ગુણવતિાવાળા અનુવાદ 

(જરૂર મુજબ િ્કનરી્કરી સિાય) દ્ારા આનંદપ્દ અને પ્ેરણાદાયરી પુસિ્કરો શવ્કસાવવામાં આવિે અને િેમને 

િાળાના િથા સથાશન્ક જાિેર પુસિ્કાલયરોમાં વયાપ્કપણે ઉપલબધ ્કરાવવામાં આવિે. દેિભરમાં વાચનનું 

વાિાવરણ ઊભું ્કરવા મા્ટ ેજાિેર અને િાળાના પુસિ્કાલયરોનું નોંધપાત્ રરીિે શવસિરણ ્કરવામાં આવિે. 

હડશજ્ટલ લાઇબ્રેરરીઓ પણ સથાશપિ ્કરવામાં આવિે. િાળા શસવાયના ્કલા્કરો દરશમયાન સમુદાયનરી સેવા 

મા્ટ ે- ખાસ ્કરરીને ગામડાઓમાં - િાળા પુસિ્કાલયરો સથાપવામાં આવિે, અને બિરોળા વાચનને પ્રોતસાિન 

આપવા મા્ટ ેબુ્ક ્લબ સથાપરી િેના સભયરો જાિેર િથા િાળા પુસિ્કાલયરોમાં આ અંગે સભાનું આયરોજન 

્કરરી િ્ેક છ.ે એ્ક રાષ્ટ્રીય પુસિ્ક પ્રોતસાિન નરીશિ ઘડવામાં આવિે અને દેિભરમાં ભાષાઓ, સિરરો અને 

િૈલરીઓ પર પુસિ્કરોનરી પ્ા્પયિા, ઉપલબધિા, ગુણવતિા અને વાચ્કરોનરી વયવસથા ્કરવા મા્ટ ેવયાપ્ક પિેલ 

્કરવામાં આવિે.

2.9 બાળ્કરો ્ુકપરોશષિ અથવા અસવસથ િરોય તયારે શ્ેષ્ઠ રરીિે િરીખવામાં અસમથમા િરોય છ.ે િેથરી િાલરીમબદ્ધ 

સામાશજ્ક ્કાયમા્કરરો, સલાિ્કારરો અને િાળા પ્ણાલરીમાં સમુદાયનરી સિભાશગિાથરી પૌકષ્્ક ભરોજન દ્ારા 

બાળ્કરોના પરોષણ અને આરરોગય (માનશસ્ક સવાસરય સહિિ) પર ધયાન આપવામાં આવિે. આ ઉપરાંિ 

અનય શવશવધ ઉપાયરોના માધયમથરી ્કાયમા ્કરવામાં આવિે. િમામ િાળાઓના બાળ્કરો િાળા દ્ારા આયરોશજિ 

શનયશમિ આરરોગય ચ્કાસણરીમાં ભાગ લેિે અને િે મા્ટ ેબાળ્કરોને આરરોગય ્કાડમા આપવામાં આવિે. આ 

શસવાય ઘણા સંિરોધનરોથરી ધયાનમાં આવયું છ ે્ેક, સવારના પૌકષ્્ક નાસિા પછરી ્ેક્ટલા્ક ્કલા્કરોમાં ઘણા 
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અઘરા શવષયરોનું અધયયન વધુ અસર્કાર્ક રિે છ.ે જો સવાર અને બપરોરના ગાળા દરશમયાન પૌકષ્્ક 

નાસિરો અને ભરોજન આપવામાં આવે િરો, આ ઉતપાદ્ક અને પ્ભાવરી સમયનરો લાભ લઈ િ્કાય. જયાં રાંધેલા 

ગરમ ભરોજનનરી વયવસથા િ્ય નથરી તયાં એ્ક સરળ પણ પૌકષ્્ક ભરોજન, દા.િ. મગફળરી ્ેક ચણા ગરોળ 

સાથે અને/અથવા સથાશન્ક ફળ આપરી િ્કાય. બધા સ્ૂકલનાં બાળ્કરો મા્ટ,ે ખાસ ્કરરીને િાળાઓમાં 100% 

રરોગપ્શિ્કાર્ક િક્િ શવ્કસાવવા મા્ટ ેશનયશમિ આરરોગય િપાસ ્કરવામાં આવિે અને િેનું શનરરીક્ષણ ્કરવા 

મા્ટ ેઆરરોગય ્કાડમા આપવામાં આવિે. 
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3.1 િાળા્કરીય શિક્ષણના મુખય લક્યરોમાંથરી આપણે એ સુશનકચિિ ્કરવું આવશય્ક છ ે્ેક બાળ્કરો િાળામાં દાખલ 

થાય અને િેઓને િાળામાં શનયશમિ મરો્કલવામાં આવે. સવમા શિક્ષા અશભયાન (િવે સમગ્ શિક્ષા અશભયાન) 

અને શિક્ષણનરો અશધ્કાર અશધશનયમ (RTE) જવેરી પિેલ થ્કરી, ભારિે છલે્લા ્ેક્ટલા્ક વષષોમાં પ્ાથશમ્ક 

શિક્ષણમાં પ્વેિનું સાવમાત્રી્કરણ શસદ્ધ ્કરવામાં નોંધપાત્ પ્ગશિ ્કરરી છ.ે િેમ છિાં, સવભેના આં્કડા શિક્ષણ 

પ્ણાલરીમાં બાળ્કરોને ્ટ્કવા અંગે ્ેક્ટલા્ક ગંભરીર મુદ્ાઓ સૂચવે છ.ે ધરોરણ 6 થરી 8 મા્ટનેરો ્ુકલ નોંધણરી 

ગુણરોતિર (GER) 90.9 % છ,ે જયારે ધરોરણ 9-10 અને 11-12 મા્ટ ેિે અનુક્રમે માત્ 79.3 % અને 56.5% 

િિરો. આ આં્કડા દિામાવે છ ે્ેક નોંધપાત્ પ્માણમાં શવદ્ાથથીઓ ધરોરણ 5 પછરી અને ખાસ ્કરરીને ધરોરણ 

8 પછરી િાળા છરોડરી દે છ.ે NSSO દ્ારા 2017-18માં ્કરવામાં આવેલા પંચરોિેરમાં ઘરેલું સવભે મુજબ 

ભારિમાં 6 થરી 17 વષમાનરી વય જૂથના અને િાળા છરોડરી દરીધરી િરોય ્ેક ના આવિા િરોય એવાં બાળ્કરોનરી 

સંખયા 3.22 ્કરરોડ છ.ે આ બાળ્કરોને વિેલરી િ્ેક શિક્ષણ પ્ણાલરીમાં પાછા લાવવાનરી પ્ાથશમ્કિા રિેિે 

અને િેનરી સાથે 2030 સુધરીમાં પૂવમાપ્ાથશમ્કથરી માધયશમ્ક સિરે 100 % ્ુકલ નોંધણરી ગુણરોતિર (GER) ને 

પ્ાપ્ત ્કરવાના લક્ય સાથે, વધુ શવદ્ાથથીઓને બિાર જિા અ્ટ્કાવવાના લક્ય સાથે આગળ વધવું પડિે. 

અને ભશવષયમાં શવદ્ાથથીઓનરો અપવયય (ડટ્રોપઆઉ્ટ) દર પૂવમાપ્ાથશમ્કથરી લઈને ધરોરણ 12 સુધરીના શિક્ષણ 

અને વયાવસાશય્ક શિક્ષણ સહિિના - ગુણવતિાયુ્િ સવાાંગરી શિક્ષણ મેળવવા મા્ટ,ે દેિનાં િમામ બાળ્કરોને 

શિક્ષણ પ્ણાલરીમાં પ્વેિ ઉપલબધ ્કરાવવા મા્ટ,ે સમાન િ્કરો આપવા મા્ટ ેસંગહઠિ રાષ્ટ્રીય પ્યાસ ્કરવામાં 

આવિે.

3.2 િાળા છરોડરી ગયેલા બાળ્કરોને િાળાએ પાછા લાવવા અને અતયારે િાળામાં અધયયન ્કરિાં બાળ્કરોને 

િાળા છરોડરી જિા અ્ટ્કાવવા મા્ટ ે્ુકલ બે અશભયાન િાથ ધરવામાં આવિે. પ્થમ અસર્કાર્ક અને પૂરિરી 

માળખા્કરીય સુશવધાઓ પૂરરી પાડવરી જથેરી િમામ શવદ્ાથથીઓ પૂવમાપ્ાથશમ્ક િાળાથરી ધરોરણ-12 સુધરીના 

િમામ સિરે સલામિ અને અસર્કાર્ક િાળા શિક્ષણ મેળવરી િ્ેક. િાળા શિક્ષણના દરે્ક સિરે ્કાયમરી 

પ્શિશક્ષિ શિક્ષ્કનરી વયવસથા ્કરવા ઉપરાંિ, ્કરોઈ પણ િાળામાં માળખાગિ સુશવધાઓનરી ઉણપ ન રિે 

િે મા્ટ ે ખાસ ્કાળજી લેવામાં આવિે. સર્કારરી િાળાઓનરી શવશ્વસનરીયિા ફરરીથરી સથાશપિ ્કરવામાં 

3. 
અપવયય (ડ્ોપઆઉટ) દર રટાડવો અને િમામ 
સિરે શિક્ષણનું સાવ્ઘત્્રીકરણ સુશનશચિિ કરવું
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આવિે અને આ ધયેય શસદ્ધ ્કરવા મા્ટ ેજ ેિાળાઓ પિેલેથરી અકસિતવમાં છ ેિે િાળાઓને અદ્િન 

અને શવસિૃિ ્કરવામાં આવિે. જયાં િાળાઓ અકસિતવમાં નથરી તયાં વધારાનરી ગુણવતિાવાળરી િાળાઓનું 

શનમામાણ ્કરવામાં આવિે. સલામિ અને યથાયરોગય વાિનવયવિાર અને/અથવા છાત્ાલયરોનરી વયવસથા 

ઊભરી ્કરવામાં આવિે (ખાસ ્કરરીને ્કનયાઓ મા્ટ)ે, જથેરી િમામ બાળ્કરોને ગુણવતિાવાળરી િાળામાં ભાગ 

લેવાનરી અને યરોગય સિરે િરીખવાનરી િ્ક મળે. પ્વાસરી મજૂરરોનાં બાળ્કરો અને શવશવધ સંજોગરોને લરીધે િાળા 

છરોડરી દેનારા અનય બાળ્કરોને ફરરીથરી મુખય શિક્ષણપ્વાિમાં લાવવા મા્ટ ેવૈ્કકલપ્ક અને નાવરીનયપૂણમા શિક્ષણ 

્ેકનદ્રરો, સમાજના સિયરોગથરી ઊભા ્કરવામાં આવિે. 

3.3 શવદ્ાથથીઓના અધયયન અને િાળામાં િાજરરીનરી ઝરીણવ્ટભરરી અને ચરો્કસાઈપૂવમા્ક દેખરેખ રાખરીને 

શિક્ષણમાં સાવમાત્રી્કરણનું ધયેય શસદ્ધ ્કરવું એ શદ્શિય અશભયાન રિેિે જનેા મા્ટ ેબે બાબિરો જરૂરરી બનિે 

જવેરી ્ેક (્ક) િાળામાં જ ેશવદ્ાથથીઓ દાખલ થાય છ ેઅને િે ઉપકસથિ રિે (ખ) ડટ્રોપઆઉ્ટ બાળ્કરો પાછાં 

આવે અને ભણવામાં પાછળ રહ્ા િરોય િરો િેમને મુખય ધારામાં પુનઃ જોડવા મા્ટ ેપયામાપ્ત સુશવધાઓ 

ઉપલબધ ્કરાવવરી. 18 વષમા સુધરીનરી વયના િમામ બાળ્કરોને પૂવમાપ્ાથશમ્કથરી ધરોરણ 12 સુધરી સમાન અને 

ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ શિક્ષણ આપવા મા્ટ ે આવશય્ક અને યરોગય સિાયરૂપ પ્ણાલરીઓ ઊભરી ્કરવરી. 

િાળાઓ ્ેક િાળા સં્ુકલરો અને શિક્ષ્કરો સાથે જોડાયેલા સલાિ્કારરો અથવા સારરી રરીિે પ્શિશક્ષિ સામાશજ્ક 

્કાયમા્કરરો શવદ્ાથથીઓ અને િેમના માિાશપિા સાથે સિિ ્કાયમા ્કરિે અને િાળામાં શિક્ષણ પ્ાકપ્તને અનુરૂપ 

વય ધરાવિા બધા બાળ્કરો િાળામાં િાજર રિે અને અધયયન ્કરે િેનરી િપાસ જુદાજુદા સમુદાયરોના 

લરો્કરો સાથે સંપ્કમા ્કરરીને ્કરાિે. આ મિત્વપૂણમા ્કાયમા િાથ ધરવામાં મદદ ્કરવા મા્ટ ેજાગૃિ નાગહર્કરો, 

સામાશજ્ક સંસથાઓ, સર્કારના સામાશજ્ક નયાય અને અશધ્કારરીિા શવભાગના પ્શિશક્ષિ અને લાય્ક 

સામાશજ્ક ્કાયમા્કરરો અને રાજય અને શજલ્લા ્કક્ષાએ શવ્કલાંગરોના સિક્િ્કરણ સાથે ્કામ ્કરિા સર્કારરી 

્કાયમા્કરરો, રાજયનરી/્ેકનદ્રિાશસિ પ્દેિનરી સર્કાર દ્ારા અપનાવવામાં આવિરી શવશવધ નવરીન યરોજનાઓ 

દ્ારા િાળાઓ સાથે જોડાઈ િ્ેક છ.ે 

3.4 જરૂરરી ભૌશિ્ક સંસાધનરોનરી સગવડ થાય અને શવદ્ાથથીઓનરી સશક્રય ભાગરીદારરીના લક્યરો શસદ્ધ થાય પછરી, 

ગુણવતિા સુધારણા એ શવદ્ાથથીઓને ્ટ્કાવરી રાખવામાં મિત્વનરી બાબિ બનરી રિેિે જથેરી િેઓ (ખાસ 

્કરરીને ્કનયાઓ અને અનય સામાશજ્ક-આશથમા્ક રરીિે વંશચિ જૂથરોનરી શવદ્ાશથમાનરીઓ) અને િેમના વાલરીઓ 

િાળાએ જવાનરો અને સિભાશગિાનરો રસ ન ગુમાવે. આ ધયેય શસદ્ધ ્કરવા મા્ટ ેઅપવયયનું પ્માણ (Drop 

Out Rate) વધુ િરોય એવા શવસિારરોમાં એવા શિક્ષ્કનરી શનમણૂ્ક ્કરવામાં આવિે ્ેક જ ેતયાંનરી લરો્કબરોલરીથરી 

પહરશચિ િરોય સાથે સાથે અભયાસક્રમમાં પણ ફેરફાર ્કરરીને િેને વધુ રસપ્દ અને રરોશજદંા જીવનમાં 

ઉપયરોગરી બનાવવરો પડ.ે
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3.5 સામાશજ્ક-આશથમા્ક રરીિે વંશચિ જૂથરો (SEDGs) પર શવિેષ ભાર મુ્કરીને િમામ શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેિરીખવાનરી 

સુશવધા આપવા મા્ટ,ે ઔપચાહર્ક અને શબનઔપચાહર્ક બંને શિક્ષણ પદ્ધશિઓનરો સમાવેિ ્કરરીને 

બિુમાગથીય અધયયન પ્ણાલરી ઊભરી ્કરવા મા્ટ ેિાળા શિક્ષણનરો શવસિાર વધારવામાં આવિે. મુ્િ દૂરસથ 

અધયયન (ODL), નેિનલ ઇશનસ્ટટ્ૂ્ટ ઓફ ઓપન સ્ૂકશલંગ (NIOS) ના શવશવધ િૈક્ષશણ્ક ્કાયમાક્રમરો અને 

અભયાસક્રમરો અને સ્ટ્ેટ ઓપન સ્ૂકલ (SOS) નું શવસિૃિરી્કરણ ્કરરી વધુ સક્ષમ અને બળવતિર બનાવવામાં 

આવિે જથેરી રૂબરૂ િાળામાં િાજર રિરી અધયયન ્કરવા સક્ષમ ન િરોય િેવા ભારિના યુવાનરોનરી શિક્ષણનરી 

જરૂહરયાિરોને સંિરોષરી િ્કાય. NIOS અને State Open Schools (SOS) િાલના ્કાયમાક્રમરો ઉપરાંિ નરીચે 

આપેલા િૈક્ષશણ્ક ્કાયમાક્રમરો શવદ્ાથથીઓને ઉપલબધ ્કરાવિે: એ, બરી અને સરી સિરના અભયાસક્રમ ્ેક 

જ ેઔપચાહર્ક િાળા શિક્ષણના ધરોરણ 3, 5 અને 8 નરી સમ્કક્ષ િરોય; ધરોરણ 10 અને 12નરી સમ્કક્ષ 

માધયશમ્ક શિક્ષણ અભયાસક્રમરો; વયાવસાશય્ક શિક્ષણ અભયાસક્રમરો અને પુખિ વયના સાક્ષરિા અને 

જીવન-સમૃશદ્ધ ્કાયમાક્રમરો. રાજયરોને સ્ટ્ેટ ઈશનસ્ટટ્ૂિનસ ઓફ ઓપન સ્ૂકલીંગ (SIOs)નરી નવરી સથાપના ્કરરીને 

અથવા જો પિેલેથરી જ િરોય િરો િેનરો વધુ શવ્કાસ ્કરરીને પ્ાદેશિ્ક ભાષાઓમાં આ િ્કનરો શવ્કાસ ્કરવા 

પ્રોતસાહિિ ્કરવામાં આવિે.

3.6 રાજય અને ્ેકનદ્ર સર્કાર િેમજ શબનસર્કારરી લરો્ક્કલયાણ મા્ટનેરી સંસથાઓ મા્ટ ેિાળાઓનું શનમામાણ સરળ 

બનાવવા; સાંસ્ૃકશિ્ક, ભૌગરોશલ્ક અને વસિરીશવશ્ેષણના પહરપ્ેક્યમાં સથાશન્ક વૈશવધયને પ્રોતસાહિિ ્કરવા 

મા્ટ;ે શિક્ષણના વૈ્કકલપ્ક મરોડલેરોને અમલમાં મૂ્કવા મા્ટ ેિાળાઓના આવશય્કિા સંબંશધિ ધારાધરોરણરો 

િળવા ્કરવામાં આવિે. ઇનપુ્ટ ્કરિાં ક્ષમિા આધાહરિ અધયયન નરીપજોરૂપરી આઉ્ટપુ્ટ પર વધુ ધયાન 

્ેકકનદ્રિ ્કરાિે. ઈનપુ્ટ મા્ટનેા અશધશનયમરો પ્્કરણ 8માં દિામાવેલ ્ેક્ટલા્ક ચરોક્સ ક્ષેત્રો સુધરી મયામાહદિ 

રિેિે. િાળાઓ મા્ટનેા અનય મરોડલેરોને પણ (જાિેર સંસથાઓનરી િથા લરો્ક્કલયાણ મા્ટ ે ્કામ ્કરિરી 

સંસથાઓનરી ભાગરીદારરી જવેા) પ્યરોગાતમ્ક રરીિે િરૂ ્કરવામાં આવિે. 

3.7 બાળ્કરોના અધયયનમાં સુધાર મા્ટ ેભૂિપૂવમા શવદ્ાથથીઓને સમુદાયના સવયંસેવરી પ્યાસરોને પ્રોતસાહિિ ્કરવામાં 

આવિે. જમેાં િાળાના દરે્ક શવદ્ાથથી મા્ટ ેટ્ૂ્ટહરંગ, સાક્ષરિા શિક્ષણ અને બરીજી મદદ મા્ટ ેવધારાના 

વગષો આયરોશજિ ્કરવા શિક્ષ્કરોને માગમાદિમાન અને મદદ ઉપલબધ ્કરાવવામાં આવિે. શવદ્ાથથીઓને વયવસાય 

સંબંશધિ માગમાદિમાન આપવું, પ્ૌઢ શિક્ષણ ્ેકનદ્રને પણ સિયરોગ આપવામાં આવિે . આ દૃકષ્થરી િાળાના 

ભૂિપૂવમા શવદ્ાથથીઓ અને સથાશન્ક સમુદાયના સવસથ વહરષ્ઠ નાગહર્કરો દ્ારા વયક્િઓનરી ઓળખ ્કરવામાં 

આવિે. આ િેિુ મા્ટ ેસાક્ષર સવયંસેવ્કરો, સેવાશનવૃતિ વૈજ્ાશન્કરો/સર્કારરી/અધમા સર્કારરી ્કમમાચારરીઓ, ભૂિપૂવમા 

શવદ્ાથથીઓ અને શિક્ષ્કરોનરી શવસિૃિ માહિિરીનરો સં્કશલિ સંગ્િ (Data Bank) બનાવવામાં આવિે. 



રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ ન્રીશિ 2020

ભારિ્રીય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્ાન 32

નવ્રી 5+3+3+4 સંરચનામાં િાળા અભયાસક્રમ અને અધયાપનિાસત્નું પુનગ્ઘઠન

4.1 3-8, 8-11, 11-14 અને 14-18 વષમા વયનરી શ્ેણરીને અનુરૂપ, અધયેિાના શવ્કાસના શવશવધ િબકે્ શવ્કાસ 

સંબંશધિ જરૂહરયાિરો અને રસ, રશચ અને અધયયન જરૂહરયાિરોને અનુરૂપ િથા સુસંગિ િાળાશિક્ષણના 

અભયાસક્રમ અને અધયાપનિસ્ત્રના માળખાનું પુનગમાઠન ્કરવામાં આવિે. િાળા શિક્ષણના અભયાસક્રમ 

અને અધયાપનિસ્ત્રનું માળખું 4+3+3+4 પ્માણે િૈયાર થિે જમેાં; પ્થમ સરોપાન એ પૂવમાપ્ાથશમ્ક એ્ટલે 

્ેક મૂળભૂિ ્ેક પાયાનું સરોપાન છ ેિે બે ભાગમાં, એ્ટલે ્ેક, આંગણવાડરી/શપ્-સ્ૂકલમાં 3 વષમા અને પ્ાથશમ્ક 

િાળામાં 2 વષમા ધરોરણ 1 અને 2; બંને ભાગ મળરીને શવદ્ાથથીઓના 3-8 વષમાના વયજૂથને આવરરી લે છ;ે 

શદ્િરીય સરોપાન એ્ટલે ્ેક પ્ાથશમ્ક સરોપાન ધરોરણ 3-4 િથા 8-10 વષમાના વયજૂથને આવરરી લે છ;ે િૃિરીય 

સરોપાન એ્ટલે ઉચચ પ્ાથશમ્ક સરોપાન ્ેક જ ે11-14 ના વયજૂથ અને ધરોરણ 6-8 ને આવરરી લે છ;ે અને 

ચિુથમા સરોપાન એ્ટલે ્ેક માધયશમ્ક શિક્ષણ જ ે14-18 વષમાના વયજૂથને િથા ધરોરણ 9-12ને બે િબક્ામાં 

આવરરી લે છ,ે પ્થમમાં 9 અને 10 અને બરીજામાં 11 અને 12.      

4.2 NEPના મુદ્ા ક્રમાં્ક 1.2માં જણાવયા પ્માણે, પૂવમાપ્ાથશમ્ક સરોપાનમાં 4 વષમા પહરવિમાનક્ષમ, બિુસિરરીય, 

રમિગમિ, પ્વૃશતિ આધાહરિ શિક્ષણ અને પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ (ECCE) ને અનુરૂપ 

અભયાસક્રમ અને અધયાપન પદ્ધશિ િિે. પ્ાથશમ્ક શિક્ષણના 3 વષષોમાં પૂવમાપ્ાથશમ્ક શિક્ષણના રમિગમિ, 

અનવેષણ અને પ્વૃશતિ આધાહરિ અભયાસક્રમ અને અધયાપન પદ્ધશિને ચાલુ રાખવામાં આવિે અને એ 

ઉપરાંિ િેમને ઔપચાહર્ક શિક્ષણથરી પહરશચિ ્કરાવવા મા્ટ ે્ેક્ટલા્ક િળવા શવષયવસિુવાળા પાઠ્યપુસિ્કરો 

િરીખવવામાં આવિે અને િળવું વગમા્કાયમા પણ ્કરાવવામાં આવિે જમેાં વાચન, લેખન, ગણન જવેા ભાષા 

્કૌિલયરો િેમજ િારરીહર્ક શિક્ષણ, શવશવધ ્કલાઓ, ગશણિ અને શવજ્ાન જવેા શવષયનરો સમાવેિ ્કરવામાં 

આવિે. ઉચચ પ્ાથશમ્ક િબક્ામાં પ્ાથશમ્ક િબક્ાના અધયાપનિાસ્ત્ર અને અભયાસક્રમનરી િૈલરીને 

4. 
િાળામાં અભયાસક્રમ અને અધયાપનિાસત્: 
અધયયન સવાાંગ્રી, અનુબંશધિ, આનંદપ્રદ 
અને પ્રવૃશતિમય હોવું જોઈએ
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અનુસરરીને જ ત્ણ વષમા શિક્ષણ્કાયમા ્કરવામાં આવિે, પરંિુ દરે્ક શવષયમાં વધુ અમૂિમા ખયાલરો િરીખવવા 

અને ચચામા મા્ટ ેશવષય શનષણાિ શિક્ષ્કરોનરી ખાસ શનમણૂ્ક ્કરવામાં આવિે જમેાં શવજ્ાન, ગશણિ, શવશવધ 

્કલાઓ, સામાશજ્કશવજ્ાન અને માનવશવદ્ાિાખાના શવષયરોનરો સમાવેિ થિે. જુદાજુદા શવષયરોને અલગ 

રરીિે શવશિષ્ પદ્ધશિથરી િરીખવવા િેમજ આ મા્ટ ેખાસ શવષય શનષણાિ શિક્ષ્કરોનરી શનમણૂ્ક ્કરવા છિાં 

શવશવધ શવષયરો વચચેના આંિરસંબંધરો અને જ ેિે શવષયના અનુભવ આધાહરિ અધયયન પર પણ એ્ટલરો જ 

ભાર મૂ્કવામાં આવિે. માધયશમ્ક શિક્ષણના ચાર વષમામાં બિુશવદ્ાિાખા્કરીય અભયાસ પર વધુ ભાર મૂ્કાિે. 

ઉચચ પ્ાથશમ્ક સરોપાનનરી અધયાપન પદ્ધશિ અને અભયાસક્રમને અનુસરવામાં આવિે પરંિુ આ સરોપાનમાં 

દરે્ક શવષય વધુ ઊંડાણપૂવમા્ક, વધુ શવવેચનાતમ્ક અને શવશ્ેષણાતમ્ક શવચારણા સાથે, જીવનના ઉચચ ધયેયરો 

સાથે અનુસંધાન સાધરીને િેમજ શવદ્ાથથીને ્ેક્ટલા્ક શવષયરોનરી પસંદગરીનરી િ્ક આપરીને શિક્ષણ્કાયમા ્કરવામાં 

આવિે. ખાસ ્કરરીને જો ્કરોઈ વયાવસાશય્ક ્કરોસમા ્કરવરો િરોય િરો શવદ્ાથથીઓ પાસે ધરોરણ 10 પછરી બિાર 

નરી્કળવાનરો શવ્કલપ રિેિે અને િે પછરી જો ફરરીથરી િેમનરી ઈચછા િરોય િરો ધરોરણ 11-12 માં પણ જોડાઈ 

િ્કિે.

4.3 ઉપરરો્િ વણમાવેલ િબક્ાઓ સંપૂણમા રરીિે અભયાસક્રમ અને અધયાપનિાસ્ત્ર સંબંશધિ છ,ે જ ેબાળ્કરોના 

બરોધાતમ્ક શવ્કાસના આધારે શવદ્ાથથીઓના અધયયનને શ્ેષ્ઠ બનાવવા મા્ટ ેરચાયેલ છ;ે આ સરોપાનરો દરે્ક 

િબકે્ રાષ્ટ્રીય અને રાજય અભયાસક્રમ અને અધયયન-અધયાપન વયૂિરચનાના શવ્કાસને માગમાદશિમાિ 

્કરિે, પરંિુ ભૌશિ્ક સંસાધનરોમાં સમાંિર ફેરફારરોનરી જરૂર રિેિે નિીં.

અધયેિાઓનો સવાાંગ્રી શવકાસ 

4.4 િાળા વયવસથાના બધા સરોપાનરોમાં અભયાસક્રમ અને અધયાપનિાસ્ત્ર સુધારણાનરો મુખય િેિુ શિક્ષણ 

પ્ણાલરીનરી વધુ અસર્કાર્ક સમજ અને ્ેકવરી રરીિે િરીખવું િે િરીખવાનરી હદિા િરફ લઈ જવાનરો અને 

વિમામાન ગરોખણપટ્ટરી આધાહરિ અધયયનને દૂર ્કરવાનરો છ.ે શિક્ષણના મુખય ધયેય માત્ બરોધાતમ્ક શવ્કાસ 

જ નિીં, પણ ચાહરત્યનું શનમામાણ, સવાાંગરી શવ્કાસ અને 21મરી સદરી મા્ટ ેજરૂરરી બધા ્કૌિલયરોથરી સજ્જ 

વયક્િઓનું શનમામાણ ્કરવાનરો રિેિે. જ્ાન એ અંિરના ઊંડાણમાં રિેલરો ભરીિરનરો ખજાનરો છ ેજ ેવયક્િમાં 

પિેલેથરી જ છ ેઅને શિક્ષણ િેને સંપૂણમા રરીિે અશભવય્િ થવામાં મદદ ્કરે છ.ે આ શનણામાય્ક લક્યરોને પ્ાપ્ત 

્કરવા મા્ટ ેઅભયાસક્રમ અને અધયાપનિાસ્ત્રના િમામ પાસાઓને પુનગમાહઠિ ્કરવામાં અને સુધારવામાં 

આવિે. પૂવમાપ્ાથશમ્ક િાળાથરી ઉચચ શિક્ષણ સુધરીના દરે્ક િબકે્ એ્ક ચરોક્સ પ્્કારના મૂલયરો અને 

્કૌિલયરોનરી યાદરી િૈયાર ્કરવામાં આવિે જનેે અભયાસક્રમ અને અધયાપન પદ્ધશિ સાથે સાં્કળરી લેવામાં 

આવિે. અધયયન અધયાપન પદ્ધશિઓ અને વગમાવયવિારરોમાંથરી આ ્કૌિલયરો અને મૂલયરો શવદ્ાથથીઓના 
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જીવનમાં ઉિરે એ મા્ટ ે શવશિષ્ રરીિે અભયાસક્રમ માળખું અને શિક્ષણ પ્શક્રયાઓ શવ્કશસિ ્કરવામાં 

આવિે. NCERT આ આવશય્ક ્કૌિલયરો અને મૂલયરોનરી યાદરી િૈયાર ્કરિે અને રાષ્ટ્રીય અભયાસક્રમ 

માળખા દ્ારા સમગ્ િાળા શિક્ષણમાં િેને સમાવવા મા્ટ ેિેમને શવદ્ાથથીઓના જીવનમાં ઉિારવા મા્ટનેરી 

પદ્ધશિઓનરો હદિા શનદભેિ ્કરિે. 

આવશયક અધયયન અને શનણા્ઘયક શવચારસરણ્રીને વધારવા માટે અભયાસક્રમન્રી સામગ્્રીમાં રટાડો
4.5 શવશ્ેષણ આધાહરિ, ચચામા આધાહરિ, અનવેષણ આધાહરિ, પ્શ્પદ્ધશિ આધાહરિ, શવવેચનાતમ્ક શવચારણા 

આધાહરિ અને સવાાંગરી અધયયન મા્ટ ેજરૂરરી સમય મળે િે મા્ટ ેઅભયાસક્રમના શવષયવસિુને ઘ્ટાડરી 

માત્ ચાવરીરૂપ અને અશિઆવશય્ક બાબિરોનરો જ સમાવેિ ્કરાિે. આ અશિઆવશય્ક શવષયવસિુ મુખય 

સં્કલપનાઓ, શવચારરો, િેના ઉપયરોજન અને સમસયા શનરા્કરણ પર ધયાન ્ેકકનદ્રિ ્કરિે. અધયાપન અને 

અધયયન વધુ શદ્પક્ષરી પ્તયાયન દ્ારા િાથ ધરવામાં આવિે; જમેાં પ્શ્રો પૂછવા પ્રોતસાહિિ ્કરવામાં આવિે, 

અને વગમાખંડના સત્રોમાં શવદ્ાથથીઓના ઊંડાણપૂવમા્ક અને અનુભવ આધાહરિ અધયયન મા્ટ ેશનયશમિપણે 

વધુ મનરોરંજ્ક, સજમાનાતમ્ક, સિયરોગરી, અનવેષણાતમ્ક અને વધુ પ્ાયરોશગ્ક પ્વૃશતિઓનું આયરોજન ્કરવામાં 

આવિે

અનુભવ આધારરિ અધયયન 
4.6 િાળા શિક્ષણના બધા િબક્ાઓમાં, અનુભવ આધાહરિ અધયયન અપનાવવામાં આવિે સાથેસાથે 

શક્રયામૂલ્ક શિક્ષણ, શવશવધ ્કલાઓ અને રમિરોનરો શિક્ષણમાં સમાવેિ, વાિામા્કથન દ્ારા અધયયન, શવશવધ 

શવષયરો સાથેનરો અનુબંધ સાધરીને શિક્ષણ શવગેરે પદ્ધશિઓને દરે્ક શવષયના શિક્ષણમાં સમાશવષ્ ્કરવામાં 

આવિે. અધયયન શનપજોને શસદ્ધ ્કરવામાં જ ેઅધૂરપ રિરી જાય છ ેિેને દૂર ્કરવા મા્ટ ેક્ષમિા આધાહરિ 

શિક્ષણ પદ્ધશિને અનુસરવામાં આવિે અને મૂલયાં્કન પણ દરે્ક શવષય મા્ટ ેનક્રી ્કરેલરી ક્ષમિાઓ અને 

અધયયન નરીપજોના આધારે જ ્કરવામાં આવિે.

4.7 ્કલા દ્ારા શિક્ષણ એ આંિર-અભયાસક્રમ અધયાપન અશભગમ છ ેજમેાં શવશવધ શવષયરોનરી જુદરી જુદરી 

સં્કલપનાઓ સમજવા મા્ટ ે ્કલા અને સંસ્ૃકશિના શવશવધ પાસાઓ અને સવરૂપરોનરો ઉપયરોગ થાય છ.ે 

આનુભશવ્ક અધયયનના ભાગ રૂપે, ્કલા દ્ારા શિક્ષણને વગમાખંડમાં થિાં અધયયનને વધુ આનંદપ્દ 

બનાવવા મા્ટ ેરરોજબરરોજના વગમાવયવિારમાં સામેલ ્કરવામાં આવિે જથેરી અધયયન અને અધયાપનમાં 

ભારિરીય સંસ્ૃકશિ અને મૂલયરોને જોડરીને શવદ્ાથથીઓના જીવનમાં િેને ઉિારરી િ્કાય. ્કલા દ્ારા શિક્ષણનરો 

આ અશભગમ શિક્ષણ અને સંસ્ૃકશિના સંબંધને વધુ મજબૂિ ્કરિે.

4.8 રમિગમિ દ્ારા શિક્ષણ એ બરીજો આંિર-અભયાસક્રમ અધયાપન અશભગમ છ ે જમેાં રમિગમિનરો 
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ઉપયરોગ સંઘભાવના, સિ્કાર, સવ-પિેલ, સવાવલંબન, સવ-શિસિ, જવાબદારરી, નાગહર્કિા શવગેરે જવેા 

્કૌિલયરો શવ્કસાવવા મા્ટ ે્કરવામાં આવે છ.ે રરોશજદંા વગમાવયવિારમાં રમિગમિ દ્ારા શિક્ષણને સામેલ 

્કરરીને શવદ્ાથથીમાં જીવનભર િારરીહર્ક રરીિે સક્ષમ રિેવાનરો, જીવનભર શનરરોગરી અને સવસથ રિેવાનરો 

અશભગમ ્ેકળવવામાં આવિે જ ેFit India Movement અંિગમાિ નક્રી ્કરેલા બરીજા જીવન ્કૌિલયરો શસદ્ધ 

્કરવામાં પણ મદદરૂપ થિે. શિક્ષણમાં રમિગમિનું આગવું મિત્વ સવમાશવહદિ છ ે્કારણ ્ેક િેનાથરી શવદ્ાથથી 

િારરીહર્ક અને માનશસ્ક રરીિે સવસથ રિે છ ેિેમજ િેનરી ્ેક્ટલરી્ક બૌશદ્ધ્ક ક્ષમિાઓનરો પણ શવ્કાસ થાય છે

અભયાસક્રમમાં પસંદગ્રીમાં લવશચકિા મારફિે શવદ્ા્થીઓને સક્ષમ બનાવવા
4.9 શવદ્ાથથીઓને અભયાસ મા્ટ,ે ખાસ ્કરરીને માધયશમ્ક િાળામાં અભયાસ મા્ટ ેશવષયરોનરી વધુ અનુ્ૂકળિા અને 

પસંદગરી આપવામાં આવિે. જમેાં િારરીહર્ક શિક્ષણ, ્કલા અને િસિ્કલા અને વયાવસાશય્ક ્કૌિલયરોનરો 

સમાવેિ થાય છ.ે જથેરી િેઓ િેમના પરોિાના અભયાસ અને ભાશવ જીવનનું આયરોજન જાિે ્કરરી િ્ેક. 

સવાાંગરી શવ્કાસ અને દર વષભે શવષયરો અને અભયાસક્રમરોનરી વયાપ્ક પસંદગરી માધયશમ્ક િાળા શિક્ષણનરી 

નવરી શવિેષિા બનરી રિેિે. ‘અભયાશસ્ક પ્વૃશતિઓ’, ‘સિ- અભયાશસ્ક પ્વૃશતિઓ’ અથવા ‘અભયાસેતિર 

પ્વૃશતિઓ’ વચચે વધુ અંિર નિીં રિે, ‘્કલા’, ‘માનવશવદ્ાઓ’ અને ‘શવજ્ાન’ વચચે વધુ અંિર નિીં રિે; 

‘વયાવસાશય્ક’ અથવા ‘િૈક્ષશણ્ક’ શવદ્ાિાખાઓ વચચે પણ બિુ અંિર નિીં રિે. શવદ્ાથથીઓનરી વયને 

અનુરૂપ, િેમનરી રસ, રશચ અને સલામિરીને ધયાનમાં રાખરીને સમગ્ િાળા શિક્ષણના બધા સરોપાનરો ્ેક 

િબક્ાઓમાં ગશણિ, શવજ્ાન અને માનવશવદ્ાઓ જવેા ફરશજયાિ શવષયરો ઉપરાંિ િારરીહર્ક શિક્ષણ, ્કલા 

અને િસિ્કલા અને વયાવસાશય્ક ્કૌિલય જવેા શવષયરોનરો સમાવેિ ્કરવામાં આવિે.

4.10 િાળા શિક્ષણના ચાર િબક્ામાંથરી પ્તયે્કમાં, શવશવધ પ્દેિરોમાં જો િ્ય િરોય િરો, એ્ક સત્ અથવા અનય 

એવરી પ્ણાલરી િરફ આગળ વધવા પર શવચાર થઇ િ્ેક છ ેજમેાં નાના એ્કમ દ્ારા શિક્ષણ િ્ય બને 

અને આ ્કરોસમા એ્કાંિર હદવસરોમાં ચલાવરી િ્કાય જથેરી વધારે શવષયરો અને વધુ શવષય પસંદગરીનરી િ્કરો 

સુશનકચિિ ્કરરી િ્કાય. ્કલા, શવજ્ાન, માનવશવદ્ાઓ, ભાષાઓ, રમિરો અને વયાવસાશય્ક શવષયરો સહિિના 

ક્ષેત્રોમાં ્કરોસમાનરી એ્ક શવિાળ શ્ેણરી અને િેમાં શવપુલ પ્માણમાં શવષય પસંદગરીનરી િ્કરો ઊભરી ્કરવા મા્ટ ે

રાજય સર્કારરો િેમનરી રરીિે ્કરોઈ નવરીન પદ્ધશિઓ ્ેક પ્ણાલરીઓ શવ્કસાવે િે ઇચછનરીય છે

બહુભાષાવાદ અને ભાષાન્રી ક્ષમિા 
4.11 એ સવમાશવહદિ છ ે્ેક નાના બાળ્કરો િેમના ઘરમાં બરોલાિરી ભાષા એ્ટલે ્ેક માિૃભાષામાં મિતિવના મૂિમા ્ેક 

અમૂિમા ખયાલરોને વધુ ઝડપથરી િરીખે છ ેઅને ગ્િણ ્કરે છ.ે ઘરરોમાં સામાનય રરીિે માિૃભાષા અથવા સથાશન્ક 

સમુદાયરો દ્ારા બરોલવામાં આવિરી ભાષાનરો ઉપયરોગ થાય છ.ે જો ્ેક, ્ેક્ટલરી્ક વખિ બિુભાષરી ્ુક્ુટબંરોમાં, 

્ુક્ુટબંના અનય સભયરો દ્ારા બરોલાિરી ભાષા ઘરેલુ ભાષા િરોઈ િ્ેક છ,ે જ ે્ યારે્ક માિૃભાષા અથવા સથાશન્ક 
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ભાષાથરી અલગ િરોઈ િ્ેક છ.ે જયાં સુધરી િ્ય િરોય તયાં સુધરી ઓછામાં ઓછા ધરોરણ 4 સુધરી, પણ વધુ 

યરોગય િરો ધરોરણ 8 સુધરી, શિક્ષણનું માધયમ ઘરનરી ભાષા/માિૃભાષા/સથાશન્ક ભાષા/પ્ાદેશિ્ક ભાષા િિે. 

આ ધરોરણરો પછરી પણ ઘર/સથાશન્ક ભાષાને િ્ય િરોય તયાં સુધરી િાળામાં એ્ક શવષય િરરી્ેક િરીખવવામાં 

આવિે. સર્કારરી અને ખાનગરી બંને પ્્કારનરી િાળાઓએ આ સૂચનાનું પાલન ્કરવાનું રિેિે. શવજ્ાન 

સહિિ દરે્ક શવષયરોના ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ પાઠ્યપુસિ્કરોને ઘરમાં બરોલાિરી ભાષા ્ેક માિૃભાષામાં ઉપલબધ 

્કરાવવામાં આવિે. બાળ્ક દ્ારા બરોલાિરી ભાષા અને શિક્ષણના માધયમ વચચે ્કરોઈ પણ અંિર િરોય િરો 

િેને સમાપ્ત ્કરવાના િમામ પ્યાસરો િાત્કાશલ્ક ધરોરણે ્કરવામાં આવિે. જયાં ઘરનરી ભાષા/માિૃભાષામાં 

પાઠ્યપુસિ્ક સામગ્રી ઉપલબધ ન િરોય િેવા હ્કસસાઓમાં શિક્ષ્કરો અને શવદ્ાથથીઓ વચચે વયવિારનરી ભાષા 

, િ્ય િરોય તયાં ઘરેલુ ભાષા/માિૃભાષા રિેિે. એવા શવદ્ાથથીઓ જનેા ઘરનરી ભાષા/માિૃભાષા શિક્ષણના 

માધયમથરી શભન્ન છ,ે િેમના મા્ટ ે શદ્ભાષરી અધયયન-અધયાપન સામગ્રી સહિિ શદ્ભાષરી અશભગમનરો 

ઉપયરોગ ્કરવા મા્ટ ેશિક્ષ્કરોને પ્રોતસાહિિ ્કરવામાં આવિે. બધરી જ ભાષાઓ િમામ શવદ્ાથથીઓને ઉચચ 

ગુણવતિા સાથે િરીખવવામાં આવિે; એ્ક ભાષાને સારરી રરીિે િરીખવવા અને િરીખવા મા્ટ ેિેને શિક્ષણનું 

માધયમ બનાવવું જ પૂરિું નથરી િેને એ્ક શવષય િરરી્ેક ઊંડાણપૂવમા્ક િરીખવવરી જોઈએ.

4.12 સંિરોધનરો સપષ્પણે દિામાવે છ ે્ેક બાળ્કરો 2 થરી 8 વષમાનરી ઉંમર વચચે અતયંિ ઝડપથરી ભાષાઓ િરીખરી 

લે છ ેઅને બિુભાશષ્કિાથરી આ ઉંમરના શવદ્ાથથીઓને ઘણા બધા જ્ાનાતમ્ક લાભરો થાય છ,ે પૂવમાપ્ાથશમ્ક 

સરોપાનનરી િરૂઆિ અને િેના પછરીથરી જ બાળ્કરોને શવશભન્ન ભાષાઓ(પરંિુ માિૃભાષા પર શવિેષ જોર 

આપવાનરી સાથે) િરીખવવાનરી િરૂઆિ ્કરવામાં આવિે. દરે્ક ભાષાઓને એ્ક મનરોરંજ્ક અને સંવાદાતમ્ક 

િૈલરીમાં ભણાવવામાં આવિે, જમેાં ઘણરી બધરી સંવાદાતમ્ક વાિચરીિ િિે અને િરૂઆિના વષષોમાં વાંચવા 

અને તયારબાદ માિૃભાષામાં લખવાનરી સાથે ધરોરણ 3 અને આગળનરી ્કક્ષાઓમાં અનય ભાષામાં વાંચવા 

અને લખવા મા્ટ ે્કૌિલયરો શવ્કશસિ ્કરવામાં આવિે. ્ેકનદ્ર અને રાજય બંને સર્કારરો િરફથરી સમગ્ દેિનરી 

િમામ પ્ાદેશિ્ક ભાષાઓમાં અને શવિેષરૂપે બંધારણનરી આઠમરી અનુસૂશચમાં વશણમાિ િમામ ભાષાઓમાં 

મરો્ટરી સંખયામાં ભાષાશિક્ષ્કરોનરી ભરિરી ્કરરીને ભાષા શિક્ષણને વધુ સુદ્રઢ બનાવવાનરો એ્ક મિાપ્યાસ થિે. 

રાજય, શવિેષરૂપે ભારિના શવશભન્ન ક્ષેત્રોના રાજય, પરોિપરોિાના રાજયરોમાં શત્-ભાષા સૂત્ને અપનાવવા 

મા્ટ ેઅને સાથે જ દેિભરમાં ભારિરીય ભાષાઓના અધયયનને પ્રોતસાહિિ ્કરવા મા્ટ ેમરો્ટરી સંખયામાં 

શિક્ષ્કરોનરી શનયુક્િ ્કરવા મા્ટ ેએ્કબરીજા સાથે શદ્પક્ષરીય સમજૂિરી ્કરરી િ્ેક છ.ે શવશવધ ભાષાઓને િરીખવા 

મા્ટ ેિથા ભાષા શિક્ષણને લરો્કશપ્ય બનાવવા મા્ટ ેિ્કનરી્કરીનરો વયાપ્ક ઉપયરોગ ્કરવામાં આવિે.



રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ ન્રીશિ 2020

ભારિ્રીય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્ાન 37

4.13 બંધારણરીય જોગવાઈઓ, લરો્કરોનરી આ્કાંક્ષાઓ, પ્દેિરો અને સંઘનરી આ્કાંક્ષાઓ અને બિુભાષાવાદ અને 

રાષ્ટ્રીય એ્કિાને પ્રોતસાહિિ ્કરવાનરી જરૂહરયાિને ધયાનમાં રાખરીને શત્-ભાષા સૂત્નરો અમલ ચાલુ રિેિે. 

જો ્ેક, શત્-ભાષા સૂત્માં વધુ લવશચ્કિા રાખવામાં આવિે અને ્કરોઈ પણ રાજય પર ્કરોઈ ભાષા લાદવામાં 

આવિે નિીં. બાળ્કરો દ્ારા િરીખવામાં આવિરી ત્ણ ભાષાઓના શવ્કલપ રાજયરો, ક્ષેત્રો અને શનકચિિ રરીિે 

શવદ્ાથથીઓના પરોિાના જ િિે, જમેાંથરી ઓછામાં ઓછરી ત્ણમાંથરી બે ભાષાઓ ભારિરીય ભાષાઓ િરોવરી 

જોઈએ. ખાસ ્કરરીને, જ ે શવદ્ાથથીઓ ત્ણમાંથરી એ્ક અથવા વધારે ભાષાને બદલવા માંગે છ,ે િેઓએ 

ધરોરણ 6 અથવા 7 માં ્કરરી િ્ેક છ ેપરંિુ આમ ્કરવા મા્ટ ેએમણે ત્ણે ભાષામાંથરી, ્કરોઈપણ એ્ક ભારિરીય 

ભાષાને એના સાહિતયના સિર પર અધયયન ્કરરી પ્ાવરીણય મેળવવું ફરશજયાિ રિેિે છ ેજ ેમાધયશમ્ક 

સરોપાનના અંિ સુધરીમાં પ્ાપ્ત ્કરવાનું રિેિે. 

4.14 શવજ્ાન અને ગશણિના અધયયન અને અધયાપન મા્ટ ેઉચચ ગુણવતિાયુ્િ શદ્ભાશષ્ક પાઠ્યપુસિ્કરો અને 

અધયયન-અધયાપન સામગ્રી િૈયાર ્કરવા મા્ટ ેિમામ પ્યાસરો ્કરવામાં આવિે, જથેરી શવદ્ાથથીઓ બંને 

શવષયરો શવિે શવચારવા અને અશભવય્િ ્કરવા મા્ટ ેિેમનરી ઘરનરી ભાષા/માિૃભાષા અને અંગ્ેજી બંનેમાં 

સક્ષમ બનરી િ્ેક.

4.15 શવશ્વના ઘણા શવ્કશસિ દેિરોમાં આ જોવા મળ્ું છ ે્ેક, પરોિાનરી ભાષા, સંસ્ૃકશિ અને પરંપરાઓમાં સુશિશક્ષિ 

િરોવું એ ્કરોઈ અડચણ નથરી પરંિુ ખરેખર િૈક્ષશણ્ક, સામાશજ્ક અને િ્કનરી્કરી પ્ગશિ મા્ટ ેએનરો મરો્ટરો 

ફાયદરો મળે છ.ે ભારિનરી ભાષાઓ શવશ્વમાં સૌથરી સમૃદ્ધ, સૌથરી વધુ વૈજ્ાશન્ક, સૌથરી સુંદર અને સૌથરી વધુ 

અશભવયક્િ વૈભવ ધરાવનારરી છ ેજમેાં પ્ાચરીન િેમજ આધુશન્ક સાહિતય (ગદ્ અને પદ્ બંને) ના શવિાળ 

ભંડાર છ.ે આ ભાષામાં શફલમ, સંગરીિ અને લખાયેલ સાહિતય ભારિનરી રાષ્ટ્રીય ઓળખ અને ધરરોિર 

છ.ે સંસ્ૃકશિના સંરક્ષણ અને સંવધમાન મા્ટ,ે રાષ્ટ્રીય એ્કિાનરી ભાવના જગાડવા મા્ટ ેદરે્ક યુવા ભારિરીયને 

પરોિાના દેિનરી ભાષાઓ અને સાહિતયરૂપરી શવિાળ અને સમૃદ્ધ ખજાના શવિે માહિિરીગાર અને સભાન 

થવું જોઈએ.

4.16 આમ, દેિનરો દરે્ક શવદ્ાથથી ‘ભારિનરી ભાષાઓ’ પર, ્યારે્ક ‘એ્ક ભારિ શ્ેષ્ઠ ભારિ’ પિેલ િેઠળ 

‘ભારિનરી ભાષાઓ’ પર ફન પ્રોજ ે્ ્ટ/પ્વૃશતિમાં ભાગ લેિે. આ પ્રોજ ે્ ્ટ/પ્વૃશતિમાં, શવદ્ાથથીઓ મરો્ટા 

ભાગનરી મુખય ભારિરીય ભાષાઓનરી નોંધપાત્ એ્કિા શવિે િરીખિે જનેરી િરૂઆિ િેમના (ભાષાઓના) 

સામય ધરાવિા ધવશન એ્કમરો અને વૈજ્ાશન્ક રરીિે ગરોઠવાયેલા મૂળાક્ષરરો અને શલશપઓ, િેમના સામયિા 

ધરાવિા વયા્કરણ માળખાઓ, સંસ્ૃકિ અને અનય િાસ્ત્રરીય ભાષાઓમાંથરી િબદભંડરોળના સ્રોિરોથરી િરૂ 

થિે. િેઓ એ પણ િરીખિે ્ેક ્કયા પ્દેિમાં ્કઈ ભાષા બરોલાય છ,ે આહદવાસરી ભાષાઓના પ્્કાર અને 
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માળખાનરો ખયાલ પણ મેળવિે અને ભારિનરી દરે્ક મુખય ભાષામાં સામાનય રરીિે બરોલાિા વા્યરોને 

બરોલિા પણ િરીખિે અને દરે્ક ભાષાના સમૃદ્ધ અને ઊંચરી ્કક્ષાના સાહિતય શવિે થરોડુ ંિરીખિે (જરૂરરી 

ભાષાંિર દ્ારા). આવરી પ્વૃશતિ િેમને ભારિનરી એ્કિા અને સુંદર સાંસ્ૃકશિ્ક વારસા અને શવશવધિા બંનેનરો 

અિેસાસ ્કરાવિે અને ભારિના અનય ભાગરોના લરો્કરોને મળિે તયારે િેમનું સમગ્ જીવન એ્કબરીજા સાથે 

આતમરીયિાપૂણમા બનરી રિેિે. આ પ્રોજ ે્ ્ટ/પ્વૃશતિ આનંદદાય્ક પ્વૃશતિ િિે અને િેમાં ્કરોઈ પણ પ્્કારના 

મૂલયાં્કનનરો સમાવેિ થિે નિીં. 

4.17 ભારિનરી િાસ્ત્રરીય ભાષાઓ અને સાહિતયના મિત્વ, પ્ાસંશગ્કિા અને સૌંદયમાને પણ નજરઅંદાજ ન ્કરરી  

િ્કાય. સંસ્ૃકિ, જનેરો ભારિના બંધારણનરી આઠમરી અનુસૂશચમાં એ્ક મિતિવપૂણમા આધુશન્ક ભાષા િરરી્ેક 

ઉલ્લેખ ્કરવામાં આવયરો છ ેિે ખૂબ મરો્ટા પ્માણમાં િાસ્ત્રરીય અને પૌરાશણ્ક સાહિતય ધરાવે છ ેજ ેલેહ્ટન 

અને ગ્રી્ક ્કરિાં વધુ પ્માણમાં છ.ે જમેાં ગશણિ, િત્વજ્ાન, વયા્કરણ, સંગરીિ, રાજ્કારણ, શચહ્કતસા, 

સથાપતય, ધાિુિાસ્ત્ર, ના્ટ્ક, ્કશવિા, વાિામા અને બરીજુ ંઘણં (જનેે સંસ્ૃકિ જ્ાન પ્ણાલરી ્કિેવામાં આવે 

છ)ે સમાશવષ્ છ ેઅને જનેા સજમાનમાં બધા જ ધમષોના લરો્કરો, બધરી જ જ્ાશિ જાશિના લરો્કરો, જુદાજુદા 

આશથમા્ક અને સામાશજ્ક સિરરોમાંથરી આવિા લરો્કરો િેમજ ્કરોઈ પણ ધમમામાં ન માનનારા લરો્કરો એમ િમામ 

પ્્કારના લરો્કરોનું અમૂલય યરોગદાન રિેલું છ.ે આમ શત્-ભાષા સૂત્માં શવ્કલપ સહિિ શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેએ્ક 

મિતિવપૂણમા, સમૃદ્ધ શવ્કલપ િરરી્ેક િાળા અને ઉચચ શિક્ષણના િમામ સિરે સંસ્ૃકિ આપવામાં આવિે. 

િેને રસપ્દ અને અનુભવરી િેમજ સમ્કાલરીન અને પ્સિુિ રરીિે િરીખવવામાં આવિે, જમેાં સંસ્ૃકિ જ્ાન 

પ્ણાલરીનરો ઉપયરોગ અને ખાસ ્કરરીને ધવશન એ્કમરો અને ઉચચારણિુશદ્ધનરો પણ ઉપયરોગ થિે. પૂવમાપ્થશમ્ક 

અને માધયશમ્ક િાળા સિરે સંસ્ૃકિ પાઠ્યપુસિ્કરો સાદા અને સરળ સંસ્ૃકિમાં લખવામાં આવિે જથેરી 

સંસ્ૃકિ દ્ારા જ સંસ્ૃકિ િરીખવાનરો આનંદ શવદ્ાથથીઓને મળરી િ્ેક.

4.18 ભારિ સંસ્ૃકિ શસવાયનરી અનય િાસ્ત્રરીય ભાષાઓમાં પણ અતયંિ સમૃદ્ધ સાહિતય ધરાવે છ,ે જમેાં િાસ્ત્રરીય 

િશમલ, િેલુગુ, ્કન્નડ, મલયાલમ, ઉહડયાનરો સમાવેિ થાય છ.ે આ િાસ્ત્રરીય ભાષાઓ ઉપરાંિ પાલરી, 

ફારસરી અને પ્ા્ૃકિ; અને િેમનરી સાહિતય ્ૃકશિઓનરી પણ ભારિ અને શવશ્વનરી ભાશવ પેઢરીના આનંદ અને 

શવચારસમૃશદ્ધ મા્ટ ેજાળવણરી થવરી જોઈએ. જમે જમે ભારિ સંપૂણમાપણે શવ્કશસિ દેિ બનિે િેમ િેમ નવરી 

પેઢરી ભારિના વયાપ્ક અને સુંદર િાસ્ત્રરીય સાહિતયથરી સમૃદ્ધ બનિરી જિે. સંસ્ૃકિ ઉપરાંિ િશમલ, િેલુગુ, 

્કન્નડ, મલયાલમ, ઉહડયા, પાલરી, ફારસરી અને પ્ા્ૃકિ સહિિ ભારિનરી અનય િાસ્ત્રરીય ભાષાઓ અને 

સાહિતય પણ શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ે શવષયરોના શવ્કલપરો િરરી્ેક વયાપ્કપણે ઉપલબધ થિે. સમૃદ્ધ મૌશખ્ક અને 

લેશખિ સાહિતય, સાંસ્ૃકશિ્ક પરંપરાઓ અને જ્ાન ધરાવિરી િમામ ભારિરીય ભાષાઓ મા્ટ ેપણ આવા જ 

પ્યાસરો ્કરવામાં આવિે. 
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4.19 બાળ્કરોનરી જ્ાનસમૃશદ્ધ મા્ટ ેઅને આ સમૃદ્ધ ભાષાઓ અને િેમના ્કલાતમ્ક ખજાનાનરી જાળવણરી મા્ટ,ે 

િમામ િાળાઓમાં, સર્કારરી ્ેક ખાનગરી, િમામ શવદ્ાથથીઓ પાસે ભારિનરી િાસ્ત્રરીય ભાષા અને િેનું 

સાહિતય િરીખવા મા્ટ ેધરોરણ 6-12 ના સમયગાળા દરશમયાન ઓછામાં ઓછા બે વષમાનરો શવ્કલપ રિેિે 

અને જો િે ઈચછ ેિરો માધયશમ્ક િાળા દરશમયાન પણ િે ભાષાનરો ઉચચ અભયાસ ચાલુ રાખરી િ્કિે અને 

આ શવશિષ્ શવ્કલપના અમલરી્કરણ મા્ટ ેજરૂર પડયે િ્કનરી્કરીનરી પણ મદદ લેવામાં આવિે. 

4.20 એવા શવદ્ાથથીઓ ્ેક જમેને શવશ્વનરી બરીજી ભાષાઓ અને સંસ્ૃકશિઓ શવષે જાણવું છ ે્ેક જમેને શવશ્વ ્કક્ષાનું 

જ્ાન પ્ાપ્ત ્કરવામાં રસ છ ેિેમણે ભારિરીય ભાષાઓ અને અંગ્ેજીમાં ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ શિક્ષણ પૂરં 

પાડવા ઉપરાંિ ્કરોહરયન, જાપાનરીઝ, થાઈ, ફ્ેનચ, જમમાન, સપેશનિ, પરો્ુટમાગરીઝ અને રશિયન જવેરી શવદેિરી 

ભાષાઓ િરીખવાનરો શવ્કલપ પણ માધયશમ્ક િાળા શિક્ષણના સિરે આપવામાં આવિે.

4.21 શફલમરો, ના્ટ્ક, વાિામા, ્કશવિા અને સંગરીિ જવેા ભાષાઓના સાંસ્ૃકશિ્ક પાસાંઓનરો ઉપયરોગ ્કરરીને િેમજ 

ભાષારમિરો અને ભાષા અધયયન મા્ટનેરી એક્પલ્ેકિનસ સહિિનરી નવરીન અને અનુભવરી પદ્ધશિઓનરો ઉપયરોગ 

્કરરીને, ભાષાઓને શવદ્ાથથીઓના રરોજબરરોજના જીવન અનુભવરો અને બરીજા શવષયરો સાથે સાં્કળરીને િમામ 

ભાષાઓના શિક્ષણને વધુ અસર્કાર્ક બનાવવામાં આવિે. આમ, ભાષાઓનું શિક્ષણ પણ આનુભશવ્ક 

શિક્ષણના અધયાપનિાસ્ત્ર પર આધાહરિ િિે.

4.22 સાંભળવાનરી ખામરી ધરાવિા શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેસમગ્ દેિમાં ભારિરીય સાં્ેકશિ્ક ભાષા (Indian Sign Lan-

guage)નરી પ્માણરી્કરણ ્કરેલરી આવૃશતિ િૈયાર ્કરવામાં આવિે. સાથેસાથે જયાં િ્ય િરોય અને પ્સિુિ 

િરોય તયાં સથાશન્ક સાં્ેકશિ્ક ભાષાનું પણ સનમાન ્કરવામાં આવિે અને િરીખવવામાં આવિે.

અભયાસક્રમમાં આવશયક શવષયો, કૌિલયો અને ક્ષમિાઓનું સંકલન
4.23 શવદ્ાથથીઓને િેમના વયક્િગિ અભયાસક્રમનરી પસંદગરીમાં વધારે શવ્કલપ પસંદગરીનરી િ્કરો િરોવરી જોઈએ 

પરંિુ આજના ઝડપથરી બદલાિા શવશ્વમાં સારા, સફળ, નવરીન, અનુ્ૂકલનિરીલ અને ્કમમાઠ વયક્િ બનવા 

મા્ટ ેિમામ શવદ્ાથથીઓએ ્ેક્ટલા્ક શવષયરો, ્કૌિલયરો અને ક્ષમિાઓ િરીખવરી જોઈએ. ભાષાઓમાં ્ુકિળિા 

ઉપરાંિ, આ ્કૌિલયરોમાં વૈજ્ાશન્ક અશભગમ અને િાહ્કમા્ક પુરાવા આધાહરિ શવચારણાનરો સમાવેિ થાય છ;ે 

સજમાનાતમ્કિા અને નવરીનિા; સૌંદયમાિાસ્ત્ર અને ્કલાનરી ભાવના; મૌશખ્ક અને લેશખિ પ્તયાયન; સવાસરય 

અને પરોષણ; િારરીહર્ક શિક્ષણ, િંદુરસિરી, િારરીહર્ક અને માનશસ્ક સવાસરય અને રમિગમિ; સિયરોગ અને 

સંઘભાવના; સમસયાનું સમાધાન અને િાહ્કમા્ક શવચારણા; વયાવસાશય્ક અનુભવરો અને ્કૌિલયરો; હડશજ્ટલ 

સાક્ષરિા, ્કરોહડગં અને ગાશણશિ્ક શવચારણા ્કૌિલયરો; નરીશિગિ અને નૈશિ્ક િ્કમા; માનવરીય અને બંધારણરીય 
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મૂલયરોનું જ્ાન અને વાણરી-વિમાન-વયવિારમાં િેનું ઉપયરોજન; જાિરીયિા પ્તયે સંવેદનિરીલિા; મૂળભૂિ ફરજો; 

નાગહર્કિા ્કૌિલય અને મૂલયરો; ભારિરીય જ્ાન; પયામાવરણરીય જાગૃશિ જમેાં જળ અને પયામાવરણ સંસાધન 

સંરક્ષણ, સવચછિાનરો સમાવેિ થાય છ,ે સથાશન્ક સમુદાયરો, રાજયરો, દેિ અને દુશનયા સામેના પડ્કારરો, 

પ્શ્રો અને વિમામાન જગિમાં બનિરી ઘ્ટનાઓના જ્ાનનરો પણ સમાવેિ થાય છ.ે

4.24 િાળા શિક્ષણના યરોગય િબકે્ ્ૃકશત્મ બુશદ્ધમતિા (AI), સંરચના શવચારણા, સવાાંગરીણ સવાસરય, પ્ા્ૃકશિ્ક 

જીવનિૈલરી, પયામાવરણ શિક્ષણ, વૈકશ્વ્ક નાગહર્કતવનું શિક્ષણ (GCED) વગેરે જવેા સમ્કાલરીન શવષયરોનરી 

રજૂઆિ સહિિ સં્કશલિ અભયાસક્રમ અને અધયાપનિાસ્ત્રને લગિરી પિેલ િાથ ધરવામાં આવિે.

4.25 એ્ક માનયિા એવરી પણ છ ે્ેક ભારિના ભશવષય અને અસંખય આગામરી ક્ષેત્રો અને વયવસાયરોમાં ભારિના 

નેિૃતવનરી ભૂશમ્કા મા્ટ ેગશણિ અને ગાશણશિ્ક શવચારસરણરી અતયંિ મિતિવપૂણમા બનરી રિેિે, જમેાં ્ૃકશત્મ 

બુશદ્ધમતિા (AI), યંત્ આધાહરિ અધયયન (મિરીન લશનાંગ) અને માહિિરી શવજ્ાન (ડ્ેટા સાયનસ) વગેરેનરો 

સમાવેિ થિે. શવશવધ નવરીન અધયાપન પદ્ધશિઓ દ્ારા િાળા શિક્ષણના પૂવમા પ્ાથશમ્ક િબક્ાથરી જ 

ગશણિ અને ગાશણશિ્ક ્કૌિલયરો િરીખવવાનરી િરૂઆિ ્કરવામાં આવિે િેમજ સમગ્ િાળા શિક્ષણ 

સરોપાનરોમાં િેના પર વધુ ધયાન આપવામાં આવિે ઉદાિરણ િરરી્ેક, ગાશણશિ્ક શવચારરોને વધુ આનંદદાય્ક 

અને આ્કષમા્ક બનાવિા ્કરોયડાઓ અને રમિરોના શનયશમિ ઉપયરોગ. માધયશમ્ક િબક્ામાં ્કરોહડગં સાથે 

સં્કલાયેલરી પ્વૃશતિઓ િરૂ ્કરવામાં આવિે.

4.26 દરે્ક શવદ્ાથથી ધરોરણ 6-8 દરશમયાન એ્ક આનંદપ્દ અને રસપ્દ અભયાસક્રમ દ્ારા મિતિવપૂણમા વયાવસાશય્ક 

િસિ્કલાના નમૂના જવેા ્ેક સુથારરી્કામ, ઇલેક્્ટટ્્ક વ્કમા, મે્ટલ વ્કમા, બાગ્કામ, મા્ટરી ્કામ વગેરેનરો સવભે ્કરિે 

િેમજ િાથવગરો અનુભવ મેળવિે જ ેઅંગે રાજય સર્કારરો અને સથાશન્ક સમુદાયરો શનણમાય લેિે અને માળખું 

િૈયાર ્કરિે. NCFSE 2020-21નરી રચના ્કરિરી વખિે NCERT દ્ારા ધરોરણ 6-8 મા્ટ ેપ્ેક્્ટસ આધાહરિ 

અભયાસક્રમ િૈયાર ્કરવામાં આવિે. િમામ શવદ્ાથથીઓ ધરોરણ 6-8 દરશમયાન 10 હદવસના દફિર વગરના 

િાસ (Bagless Period)માં ભાગ લેિે, જયાં િેઓ સુથાર, માળરી, ્ંુકભાર, ્કલા્કારરો વગેરે જવેા સથાશન્ક 

વયાવસાશય્ક શનષણાિરોના માગમાદિમાનમાં િાલરીમ મેળવિે. વયાવસાશય્ક શવષયરો િરીખવા મા્ટ ેઆવરી જ બરીજી 

ઘણરી ઇન્ટનમાિરીપનરી િ્કરો ધરોરણ 6-12 માં શવદ્ાથથીઓને ઉપલબધ ્કરાવરી િ્કાય જમેાં રજાના સમયગાળાનરો 

પણ સમાવેિ થાય છ.ે વયાવસાશય્ક અભયાસક્રમરો ઓનલાઇન માધયમથરી પણ ઉપલબધ ્કરાવવામાં આવિે. 

્કલા, ક્વઝ, રમિગમિ અને વયાવસાશય્ક િસિ્કલા સહિિ શવશવધ પ્્કારનરી ક્ષમિાઓ શવ્કશસિ ્કરનારરી 

અથવા વધારનારરી પ્વૃશતિઓ મા્ટ ે સમગ્ વષમા દરશમયાન દફિર વગરના (bagless) હદવસરોને પ્રોતસાિન 
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આપવામાં આવિે. બાળ્કરો ઐશિિાશસ્ક, સાંસ્ૃકશિ્ક અને પ્વાસનનરી દ્રકષ્એ મિતિવના સથળરો/સમાર્કરોનરી 

મુલા્કાિ લેિે, સથાશન્ક ્કલા્કારરો અને ્કારરીગરરોને મળિે અને િેમના ગામ/િાલુ્કા/શજલ્લા/રાજયમાં ઉચચ 

િૈક્ષશણ્ક સંસથાઓનરી મુલા્કાિ લેિે.

4.27 “ભારિનું જ્ાન” શવષય અંિગમાિ પ્ાચરીન ભારિના જ્ાન અને આધુશન્ક ભારિમાં િેના યરોગદાન, િેનરી 

સફળિાઓ અને પડ્કારરોનરો સમાવેિ ્કરાિે િેમજ શિક્ષણ, આરરોગય, પયામાવરણ વગેરે અંગે ભારિનરી 

ભશવષયનરી આ્કાંક્ષાઓનરી સપષ્ સમજનરો પણ િેમાં સમાવેિ થિે. આ બાબિરોને િાળાના સમગ્ 

અભયાસક્રમમાં જયાં પ્સિુિ િરોય તયાં સચરો્ટ અને વૈજ્ાશન્ક રરીિે સામેલ ્કરવામાં આવિે; ખાસ ્કરરીને 

આહદવાસરી લરો્કરોનું જ્ાન અને સથાશન્ક િેમજ પરંપરાગિ શિક્ષણ પદ્ધશિઓ સહિિ ભારિરીય જ્ાન 

વયવસથાઓને ગશણિ, ખગરોળિાસ્ત્ર, િત્વજ્ાન, યરોગ, સથાપતય, શચહ્કતસા, ્ૃકશષ, ઇજનેરરી, ભાષાિાસ્ત્ર, 

સાહિતય, રમિગમિ, રમિરોમાં િેમજ પ્િાસન, રાજ્કારણ અને સંરક્ષણમાં આવરરી લેવામાં આવિે. 

આહદવાસરી લરો્કરોનરી ઔષશધય પદ્ધશિઓ, વન વયવસથાપન, પરંપરાગિ (ઓગભેશન્ક) પા્કનરી ખેિરી, ્ુકદરિરી 

ખેિરી વગેરેના શવશિષ્ અભયાસક્રમરો પણ ઉપલબધ ્કરાવવામાં આવિે. ભારિરીય જ્ાન પ્ણાલરી પર 

એ્ક આ્કષમા્ક અભયાસક્રમ પણ માધયશમ્ક િાળાના શવદ્ાથથીઓને પસંદગરી િરરી્ેક ઉપલબધ ્કરાવવામાં 

આવિે. િાળાઓમાં આનંદપ્દ અને સવદેિરી રમિરો મારફિે શવશવધ મુદ્ાઓ અને શવષયરો િરીખવા મા્ટ ે

સપધામાઓ યરોજવામાં આવિે. સમગ્ િાળા અભયાસક્રમમાં ભારિના પ્ેરણાદાયરી મિાનુભાવરો, પ્ાચરીન 

અને આધુશન્ક, શવજ્ાન અને િેના શસવાયના શવષયરો પર દસિાવેજી શફલમ ્ેક શવડરીયરો િાળા શિક્ષણના દરે્ક 

િબકે્ શવદ્ાથથીઓને બિાવવામાં આવિે. સાંસ્ૃકશિ્ક આદાન-પ્દાન ્કાયમાક્રમરોના ભાગરૂપે શવદ્ાથથીઓને 

શવશવધ રાજયરોનરી મુલા્કાિ લેવા મા્ટ ેપ્રોતસાહિિ ્કરવામાં આવિે.

4.28 શવદ્ાથથીઓને નાનરી ઉંમરે “જ ેયરોગય છ ેિે ્કરવાનું મિતિવ” િરીખવવામાં આવિે અને નૈશિ્ક શનણમાયરો લેવા 

મા્ટ ેિાહ્કમા્ક માળખું આપવામાં આવિે. પછરીના વષષોમાં છિેરશપંડરી, હિંસા, લખાણચરોરરી, ગંદ્કરી ્કરવરી વગેરે 

જવેરી બદરીઓ અને સહિષણિા, સમાનિા, સમાનુભૂશિ વગેરે જવેા મૂલયરોને આવરરી લેવામાં આવિે જથેરી 

બાળ્કરોને પરોિાના જીવનનું સંચાલન ્કરવામાં, નરીશિગિ/નૈશિ્ક મૂલયરોને અપનાવવા સક્ષમ બનાવરી િ્કાય; 

પરોિાના નૈશિ્ક મુદ્ાઓ અંગેનરો મિ/દલરીલને બિુશવધ દ્રકષ્્કરોણથરી સમજી િ્ેક. આવા મૂળભૂિ નૈશિ્ક િ્કમાના 

પહરણામરો િરરી્ેક, પરંપરાગિ ભારિરીય મૂલયરો અને િમામ મૂળભૂિ માનવ અને બંધારણરીય મૂલયરો (જવેા 

્ેક સેવા, અહિંસા, સવચછિા, સતય, શનષ્કામ ્કમમા, િાંશિ, બશલદાન, સહિષણિા, શવશવધિા, બિુવચનવાદ, 

સાચું વિમાન, જાશિયિા પ્તયે સંવેદનિરીલિા, વડરીલરો પ્તયે આદર, િમામ વયક્િઓ અને િેમનરી જનમજાિ 

ક્ષમિાઓનરો િેમનરી પૃષ્ઠભૂશમ ધયાને લરીધા શવના આદર આપવરો, પયામાવરણ પ્તયે આદર, મદદરૂપ થવાનરી 

ભાવના, સૌજનય, ધરીરજ, ક્ષમા, સમાનુભૂશિ, ્કરણા, દેિભક્િ, લરો્કિાિરી દૃકષ્્કરોણ, સતયશનષ્ઠા, સવાિંત્ય, 
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સમાનિા અને બંધુતવ)નરો શવદ્ાથથીઓમાં શવ્કાસ ્કરવામાં આવિે. બાળ્કરોને પંચિંત્, જાિ્ક, હિિરોપદેિ અને 

ભારિરીય પરંપરાનરી અનય રમૂજી ્કથાઓ અને પ્ેરણાદાય્ક વાિામાઓ વાંચવાનરી અને િરીખવાનરી િ્ક મળિે 

અને વૈકશ્વ્ક સાહિતય પર િેમના પ્ભાવરો શવિે િરીખવા મળિે. ભારિરીય બંધારણના અંિરોને િમામ શવદ્ાથથીઓ 

મા્ટ ે આવશય્ક વાચનમાં સમાવેિ ્કરવામાં આવિે. આરરોગયનરી મૂળભૂિ િાલરીમ, જમેાં શનવારણાતમ્ક 

આરરોગય, માનશસ્ક સવાસરય, સારં પરોષણ, વયક્િગિ અને જાિેર સવચછિા, આપશતિ પ્શિચાર અને પ્ાથશમ્ક 

સારવારનરો પણ અભયાસક્રમમાં સમાવેિ ્કરવામાં આવિે, િેમજ આલ્કરોિરોલ, િમા્ુક અને અનય નિાઓનરી 

િાશન્કાર્ક અને નુ્કિાન્કાર્ક અસરરોના વૈજ્ાશન્ક ખુલાસાઓનરો સમાવેિ ્કરવામાં આવિે.

4.29 પૂવમાપ્ાથશમ્ક િબક્ાથરી લઈને ઉચચ શિક્ષણ સુધરીના િમામ અભયાસક્રમરો અને શિક્ષણને સંસ્ૃકશિ, પરંપરાઓ, 

વારસા, રરીિ-હરવાજ, ભાષા, િત્વજ્ાન, ભૂગરોળ, પ્ાચરીન અને સમ્કાલરીન જ્ાન, સામાશજ્ક અને વૈજ્ાશન્ક 

જરૂહરયાિરો, સામાશજ્ક અને પરંપરાગિ રરીિે સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ેભારિરીય અને સથાશન્ક સંદભમામાં સારરી 

રરીિે પુનઃરચના ્કરવામાં આવિે. જ ેઆપણા શવદ્ાથથીઓના શિક્ષણ મા્ટ ેસૌથરી વધારે સંબંશધિ, સુસંગિ, 

રસપ્દ અને અસર્કાર્ક િરોય િેનું ધયાન રાખવામાં આવિે. વાિામાઓ, ્કલા, રમિરો, રમિગમિ, ઉદાિરણરો, 

સમસયાઓ વગેરેનરી પસંદગરી ભારિરીય અને સથાશન્ક ભૌગરોશલ્ક સંદભમામાં િ્ય િે્ટલરી વધુ ્કરવામાં આવિે. 

શવચારરો, અમૂિમાિા અને સજમાનાતમ્કિા તયારે જ ખરીલે છ ેજયારે અધયયનના મૂળ આમાં રરોપાયેલા િરોય. 

િાળા શિક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય અભયાસક્રમનું માળખું (NCFSE)

4.30 િાળા શિક્ષણ મા્ટ ેનવા અને વયાપ્ક રાષ્ટ્રીય અભયાસક્રમ માળખાનરી રચના, NCFSE 2020-21, રાષ્ટ્રીય 

શિક્ષણ નરીશિ 2020ના શસદ્ધાંિરો, અભયાસક્રમનરી િા્કરીદનરી આવશય્કિાઓ; રાજય સર્કારરો, મંત્ાલયરો, 

્ેકનદ્ર સર્કારના સંબંશધિ શવભાગરો સહિિના િરોદ્દેારરો અને અનય શનષણાિ સંસથાઓ આ િમામ સાથે ચચામા 

્કયામા પછરી િેના આધારે NCERT દ્ારા િાથ ધરવામાં આવિે અને બધરી જ પ્ાદેશિ્ક ભાષાઓમાં ઉપલબધ 

્કરાવવામાં આવિે. તયારબાદ NCFSE દસિાવેજ દર 4-10 વષમામાં ફરરી િાથ પર લઈ જ ેિે સમયને 

અનુરૂપ થરોડા સુધારાવધારા ્કરવામાં આવિે જનેરો આધાર િત્કાલરીન અભયાસક્રમ રિેિે.

સ્ાશનક શવષયવસિુ અને પરરપ્રેક્ય ધરાવિા રાષ્ટ્રીય પાઠયપુસિકો
4.31 િાળા પાઠ્યપુસિ્કરોમાં બદલાવનરી સાથરોસાથ િાળાના પાઠ્યક્રમ િેમજ શવષયવસિુના ભારણમાં ઘ્ટાડરો, 

અભયાસક્રમનરી વધેલરી લવશચ્કિા અને ગરોખરીને યાદ ્કરવાના બદલે સંરચનાતમ્ક અધયયન પર ભાર 

આપવરો જરૂરરી છ.ે િમામ પાઠ્યપુસિ્કરોમાં રાષ્ટ્રીય સિર પર મિતિવપૂણમા બાબિરો (ચચામા, શવશ્ેષણ, 

ઉદાિરણરો અને ઉપયરોગ સાથે) સામેલ ્કરવા સાથે િેમાં સથાશન્ક સંદભષો અને આવશય્કિાઓ અનુસાર 
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જરૂરરી બાબિરો સામેલ ્કરવરી આવશય્ક છ.ે જયાં િ્ય િરોય તયાં િાળાઓ અને શિક્ષ્કરો પાસે પણ એ્ક 

જ શવષયના જુદા જુદા પાઠ્યપુસિ્કરોમાંથરી પસંદગરીનરી િ્ક િિે. િેમનરી પાસે જમેાં રાષ્ટ્રીય અને સથાશન્ક 

સામગ્રી સામેલ િરોય િેવા અને્ક પાઠ્યપુસિ્કરો િિે. જનેરી મદદથરી િેઓ િેમને અનુ્ૂકળ અધયાપન પદ્ધશિ 

િેમજ શવદ્ાથથીઓનરી અને સમુદાયનરી જરૂહરયાિરો અનુસાર શિક્ષણ આપરી િ્કિે.

4.32 શવદ્ાથથીઓ અને શિક્ષણ વયવસથા પર પાઠ્યપુસિ્કરોનરી હ્ંકમિનરો બરોજ ઘ્ટાડવા મા્ટ ે ગુણવતિાયુ્િ 

પાઠ્યપુસિ્કરો ઓછામાં ઓછામાં ખચભે િૈયાર ્કરવા મા્ટ ે િેના ઉતપાદન અને મુદ્રણ ખચમાને ઘ્ટાડવામાં 

આવિે. આ ઉદ્શેય SCERTના સિયરોગથરી NCERT દ્ારા શનશમમાિ ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ પાઠ્યપુસિ્ક 

સામગ્રીના ઉપયરોગ દ્ારા પૂરરો ્કરરી િ્કાય. વધારાનરી પાઠ્યપુસિ્ક સામગ્રી મા્ટ ેલરો્ક્કલયાણ સાથે સં્કલાયેલ 

વયક્િઓ અને સંસથાઓનરી ભાગરીદારરી અને જાિેર શવજાણંસ્રોિ દ્ારા ભંડરોળ એ્કત્ ્કરરી િ્કાય જથેરી 

શનષણાિરોને આ પ્્કારનું લખાણ લખવા મા્ટ ેપ્રોતસાહિિ ્કરરી િ્કાય. રાજયરો પરોિાનરો અભયાસક્રમ િૈયાર 

્કરિે. (જ ે NCERT દ્ારા િૈયાર ્કરેલ NCFSE પર આધાહરિ િિે.) અને રાજયનરી શવિેષિા અને 

જરૂહરયાિ અનુસાર પાઠ્યપુસિ્કરો િૈયાર ્કરાિે ( જ ે િ્ય િિે તયાં સુધરી NCERTનરી પાઠયપુસિ્ક 

સામગ્રી પર આધાહરિ િિે.). આમ ્કરિરી વખિે એ ધયાનમાં રાખવું આવશય્ક છ ે્ેક NCERT અભયાસક્રમ 

રાષ્ટ્રીય સવરી્કાયમા માપદંડ િરરી્ેક લેવામાં આવિે. બધરી પ્ાદેશિ્ક ભાષાઓમાં આવા પાઠયપુસિ્કરોનરી બધરી જ 

િાળાઓમાં ઉપલબધિાને પ્ાથશમ્કિા આપવામાં આવિે ્ેક જથેરી િમામ શવદ્ાથથીઓ ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ 

શિક્ષણ મેળવરી િ્ેક. પયામાવરણને સંરશક્ષિ ્કરવા સારં અને વયવસથા પર ભારણ ઓછુ ં્કરવા મા્ટ ેબધાં જ 

રાજયરો/્ેકનદ્રિાશસિ પ્દેિરો ્ેક NCERT દ્ારા િમામ પાઠ્યપુસિ્કરો ડાઉનલરોડ ્કરરી મુશદ્રિ ્કરવાનરી સુશવધા 

ઉપલબધ ્કરવામાં આવિે. 

4.33 NCERT, SCERT, િાળાઓ અને શિક્ષ્કરો દ્ારા અભયાસક્રમ અને અધયાપન પદ્ધશિમાં યરોગય ફેરફારરો 

્કરરીને દફિર અને પાઠયપુસિ્કરોના વજનમાં નોંધપાત્ ઘ્ટાડરો ્કરવા મા્ટ ેનક્ર પ્યાસરો ્કરવામાં આવિે.

શવદ્ા્થી શવકાસ માટે મૂલયાંકન પદ્ધશિમાં પરરવિ્ઘન
4.34 આપણરી િાળા પ્ણાલરીનરી પરંપરાગિ મૂલયાં્કન પદ્ધશિ ્ેક જ ેમુખયતવે સમજ શવનાનરી ગરોખવાનરી િક્િ 

પર આધાહરિ અને વષાાંિે લેવાિરી ્કસરો્ટરીઓ દ્ારા મૂલયાં્કન ્કરે છ ેિેના બદલે શનયશમિ સમયાંિરે ક્ષમિા 

આધાહરિ અને અધયયન્ેકનદ્રરી મૂલયાં્કન િરફ લઈ જવાનરો રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિનરો મુખય ઉદ્િે છ ેજ ે

ઉચચ ્કક્ષાના બરોધાતમ્ક ્કૌિલયરો જવેા ્ેક પૃથક્રણ, શવવેચનાતમ્ક શચંિન અને સં્કલપનાતમ્ક સપષ્િાનું 

મૂલયાં્કન ્કરે. શવદ્ાથથીના અધયયન અને શવ્કાસને મિતિમ અસર્કાર્ક બનાવે એવરી અધયયન અધયાપન 

પ્શક્રયાઓને સિિ પ્ેહરિ ્કરવામાં અને િેમાં સુધારાવધારા ્કરવામાં મદદ ્કરવરી એ મૂલયાં્કન પ્ણાલરીનરો 

મુખય િેિુ િિે. શિક્ષણના િમામ સિરે મૂલયાં્કન મા્ટનેરો આ મૂળ શસદ્ધાંિ િિે.
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4.35 િાળા આધાહરિ મૂલયાં્કન મા્ટનેા િમામ શવદ્ાથથીઓના પ્ગશિ ્કાડમા, જનેે િાળાઓ દ્ારા માિાશપિાને 

આપવામાં આવે છ ે િેને સૂશચિ રાષ્ટ્રીય મૂલયાં્કન ્ેકનદ્ર, NCERT અને SCERTના માગમાદિમાન િેઠળ  

રાજયરો /્ેકનદ્રિાશસિ પ્દેિરો દ્ારા સંપૂણમા રરીિે પુનઃ રચના ્કરવામાં આવિે. પ્ગશિ ્કાડમા એ્ક સમગ્દિથી અને 

360 હડગ્રીનરો, બિુપહરમાણવરીય અિેવાલ િિે જમેાં શવદ્ાથથીના જ્ાનાતમ્ક, ભાવાતમ્ક અને મનરોશક્રયાતમ્ક 

ક્ષેત્ના શવ્કાસનું બારરી્કાઈપૂવમા્ક ્કરેલ શવશ્ેષણનું વણમાન િેમજ િેનરી પ્ગશિ શવશિષ્િાને પ્શિશબંશબિ ્કરેલું 

િિે. િેમાં શવદ્ાથથીના પ્રોજ ે્ ્ટ આધાહરિ, પૂછપરછ આધાહરિ અધયયન, ્વરીઝ, રરોલ ્પલે, જૂથ ્કાયમા, 

પરો્ટમાફરોશલયરો વગેરેનું સવ મૂલયાં્કન, સિપાઠરી દ્ારા મૂલયાં્કન અને શિક્ષ્ક દ્ારા મૂલયાં્કન સમાશવષ્ િિે. 

આ સમગ્િાદિથી પ્ગશિ્કાડમા વાલરી અને શિક્ષ્ક મુલા્કાિ ઉપરાંિ િાળા અને ઘરને જોડિરી એ્ક મિતિવનરી 

્કડરી રચિે. જથેરી વાલરીઓને બાળ્કના સવાાંગરીણ શવ્કાસમાં અને શિક્ષણમાં સશક્રય રરીિે સામેલ ્કરરી િ્કાય. 

પ્ગશિ્કાડમા શિક્ષ્કરોને અને માિાશપિાને વગમાખંડમાં અને વગમાખંડ બિાર દરે્ક શવદ્ાથથીને અધયયનમાં ્ેકવરી 

રરીિે મદદ ્કરવરી િે શવિેનરી મૂલયવાન માહિિરી પ્દાન ્કરિે. માિાશપિા, શિક્ષ્કરો અને સિપાઠરી શમત્રોને 

પ્શ્ાવલરી આપરી િે દ્ારા પરોિાના અધયયન શવિે ક્ષમિાઓ અને રસ રશચના ક્ષત્રો શવિે, ્કઈ હદિામાં 

સુધારણાનરી જરૂર છ ેિે શવિે માહિિરી મેળવરી ્ૃકશત્મ બુશદ્ધમતિા (AI)ના ઉપયરોગથરી શવદ્ાથથીઓ સરોફ્ટવેર 

બનાવરી િ્ેક જ ેિેમને અધયયનમાં પ્ગશિનરી સંભાળ લેવામાં અને શ્ેષ્ઠ ્કારહ્કદથીનરી પસંદગરી ્કરવામાં 

મદદરૂપ થઈ િ્ેક.

4.36 બરોડમાનરી પરરીક્ષાઓ અને પ્વેિ પરરીક્ષાઓ સહિિ માધયશમ્ક િાળાનરી પરરીક્ષાઓનું વિમામાન સવરૂપ -અને 

આજનરી ્કરોશચંગ સંસ્ૃકશિ - ખાસ ્કરરીને માધયશમ્ક િાળા ્કક્ષાએ ઘણં નુ્કસાન ્કરરી રિરી છ.ે સાચા 

અધયયન મા્ટનેા મૂલયવાન સમયને શવદ્ાથથીઓ ્કરોશચંગ અને વધુ પડિરી પરરીક્ષાઓમાં આપરી રહ્ા છ.ે આ 

પરરીક્ષાઓ શવદ્ાથથીઓને ભશવષયનરી શિક્ષણ પ્ણાલરીમાં મિતિવપૂણમા બનનાર લવશચ્કિા અને પસંદગરીનરી 

િ્ક આપવાને બદલે એ્ક જ પ્વાિમાં ખૂબ જ સં્ુકશચિ સામગ્રીના અધયયન મા્ટ ેદબાણ ્કરે છ.ે

4.37 િાલનરી બરોડમાનરી અને પ્વેિ પરરીક્ષાઓનરી પ્ણાલરીમાં ્કરોશચંગ વગષો ્કરવાનરી જરૂહરયાિને દૂર ્કરવા મા્ટ ે

સુધારણા ્કરવામાં આવિે જયારે ધરોરણ 10 અને 12 મા્ટ ે બરોડમાનરી પરરીક્ષા ચાલુ રાખવામાં આવિે. 

વિમામાન મૂલયાં્કન પ્ણાલરીનરી આ િાશન્કાર્ક અસરરોના શનમૂમાલન મા્ટ ેઅને શવદ્ાથથીઓના સવાાંગરી શવ્કાસને 

પ્રોતસાહિિ ્કરવા મા્ટ ેબરોડમાનરી પરરીક્ષાઓના માળખાનરી પુનઃરચના ્કરવામાં આવિે; શવદ્ાથથીઓ િેમના 

વયક્િગિ હિિરોને આધારે ઘણા શવષયરોમાંથરી બરોડમાનરી પરરીક્ષાના શવષયરો પસંદગરી ્કરરી િ્કિે. બરોડમાનરી 

પરરીક્ષાઓને પણ ‘સરળ’ બનાવવામાં આવિે. સરળ એ અથમામાં ્ેક િે પરરીક્ષાઓ ્કરોશચંગ ્ેક ગરોખવાને બદલે 
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ક્ષમિાઓ અને યરોગયિાઓનરી પરરીક્ષા ્કરિે. ્કરોઈપણ શવદ્ાથથી ્ેક જ ેિાળાએ જઇ રહ્રો છ ેઅને િાળામાં 

અધયયન મા્ટ ેપ્યતનરો ્કરરી રહ્રો છ ેિે વધારાના પ્યતનરો વગર બરોડમાનરી પરરીક્ષા ઉતિરીણમા ્કરરી િ્કિે અને 

સારરો દેખાવ ્કરરી િ્કિે. બરોડમા પરરીક્ષાઓના ‘વષમા બગડવાના સં્ક્ટ’ ને દૂર ્કરવા મા્ટ,ે બધા શવદ્ાથથીઓ 

્કરોઈપણ િાળા્કરીય વષમા દરશમયાન બે વખિ બરોડમાનરી પરરીક્ષા આપરી િ્કિે, એ્ક મુખય પરરીક્ષા અને એ્ક 

સુધારણા મા્ટ,ે જો ઇકચછિ િરોય િરો.

4.38 વધુ લવશચ્કિા, શવદ્ાથથીને પસંદગરીનરી િ્ક અને િેમના પરરીક્ષાઓમાં ્ુકલ પ્દિમાનમાંથરી ્કરોઈપણ બે શ્ેષ્ઠ 

પ્દિમાનના આધારે મૂલયાં્કન, પાયાનરી મુખય ક્ષમિાઓનરી ચ્કાસણરી વગેરે જવેરી બાબિરો સુધારા સવરૂપે 

બધરી જ બરોડમા પરરીક્ષાઓમાં અનુસરવરી જોઈએ. આ સાથે બરોડમા પરરીક્ષાના વધુ વયવિારૂ મરોડલે શવ્કસાવરી 

િ્કાય ્ેક જથેરી ્કરોશચંગનરી સંસ્ૃકશિ અને પરરીક્ષાના િણાવને ઘ્ટાડરી િ્કાય. આવરી ્ેક્ટલરી્ક િ્યિાઓમાં 

આ બાબિરો િરોઈ િ્ેક છ;ે વાશષમા્ક/સત્ાંિ/એ્કમ (Modular) બરોડમા પરરીક્ષાઓનરી એ્ક પદ્ધશિ શવ્કશસિ થઈ 

િ્ેક છ ે– ્ેક જમેાં દરે્ક પરરીક્ષણમાં ઘણરી ઓછરી સામગ્રી િરોય અને િાળામાં સંબંશધિ અભયાસક્રમ પછરી 

િરિ જ લેવામાં આવે ્ેક જથેરી માધયશમ્ક સિર પર પરરીક્ષાનરો િણાવ યરોગય રરીિે શવિહરિ થાય; િણાવનરી 

િરીવ્રિા ઘ્ટાડરી િ્કાય; ગશણિથરી લઈને દરે્ક શવષય સંબંશધિ મૂલયાં્કન બે સિર પર ્કરવામાં આવે, એ્ક 

વગમા ્કક્ષાએ અને બરીજી ઉચચ ્કક્ષાએ; ્ેક્ટલા્ક શવષયરોમાં બરોડમાનરી પરરીક્ષાઓ બે ભાગમાં રાખરી િ્કાય એ્ક 

ભાગમાં બિુશવ્લપ પ્શ્રો િરોય અને બરીજા ભાગમાં શવસિૃિ ઉતિરના પ્શ્રો રાખરી િ્કાય.

4.39 ઉપરરો્િ િમામ બાબિરોને ધયાનમાં રાખરીને, NCERT દ્ારા મુખય હિિધાર્કરો, જમે ્ેક SCERTs, બરોડમા ઓફ 

એસેસમેન્ટ (BoA), સૂશચિ નવા રાષ્ટ્રીય મૂલયાં્કન ્ેકનદ્ર અને શિક્ષ્કરો સાથે પરામિમાના આધારે હદિા શનદભેિરો 

િૈયાર ્કરવામાં આવિે જથેરી િૈક્ષશણ્ક સત્ 2022-23 સુધરીમાં NCFSE 2020-21 ને અનુરૂપ મૂલયાં્કન 

પદ્ધશિને સંપૂણમા રરીિે બદલરી િ્કાય.

4.40 િાળાના વષષો દરશમયાન શવદ્ાથથીનરી પ્ગશિનરી દેખરેખ રાખવા મા્ટ ે શવદ્ાથથીઓ, માિાશપિા, શિક્ષ્કરો, 

આચાયષો અને સમગ્ િાળા્કરીય પ્ણાલરીના લાભ મા્ટ,ે િાળા્કરીય આયરોજન અને અધયાપન-અધયયન 

પ્શક્રયાઓમાં સુધારણા મા્ટ ેમાત્ ધરોરણ 10 અને 12 ના અંિમાં જ નિીં પણ શવદ્ાથથીઓ ધરોરણ 3, 

4 અને 8 માં િાળા પરરીક્ષા આપિે જ ેયરોગય ઓથરોહર્ટરી દ્ારા લેવામાં આવિે. આ પરરીક્ષાઓ પાયાનરી 

અધયયન શનપજોનું મૂલયાં્કન ્કરિે; સમૃશિ આધાહરિ ગરોખણરીયા જ્ાનને બદલે પાયાનરી સં્કલપનાઓનું 

મૂલયાં્કન, સથાશન્કથરી લઈને રાષ્ટ્રીય સિરના અભયાસક્રમનું જ્ાન અને િેને અનુરૂપ ઉચચ ્કક્ષાના બરોધાતમ્ક 

્કૌિલયરો જવેા ્ેક જ્ાનનરો વાસિશવ્ક જીવનમાં ઉપયરોગ, શવવેચનાતમ્ક શવચારણા, સજમાનાતમ્ક શવચારણા 
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વગેરેનું મૂલયાં્કન ્કરવામાં આવિે. ખાસ ્કરરીને ધરોરણ 3 નરી પરરીક્ષા મૂળભૂિ સાક્ષરિા, સંખયા જ્ાન અને 

અનય પાયાનરી ્ુકિળિાનું પરરીક્ષણ ્કરિે. િાળા પરરીક્ષાઓના પહરણામરોનરો ઉપયરોગ ફ્િ િાળા શિક્ષણ 

પ્ણાલરીના શવ્કાસના િેિુ મા્ટ ે્કરવામાં આવિે; ઉપરાંિ િેનરો ઉપયરોગ િાળાઓ દ્ારા િેમના શવદ્ાથથીઓના 

પહરણામરોનરી જાિેરાિ ્કરવા મા્ટ,ે સિિ શનરરીક્ષણ અને િાળા પ્ણાલરીના સુધાર મા્ટ ે્કરવામાં આવિે.

4.41 MHRD અંિગમાિ એ્ક પ્માણભૂિ-શનધામાર્ક સશમશિના રૂપમાં એ્ક રાષ્ટ્રીય મૂલયાં્કન ્ેકનદ્ર, PARAKH 

(સમગ્ શવ્કાસ મા્ટ ેજ્ાનનું પ્દિમાન મૂલયાં્કન, સમરીક્ષા અને શવશ્ેષણ), સથાશપિ ્કરવાનરો પ્સિાવ છ ેજ ે

ભારિના િમામ માનયિા પ્ાપ્ત િાળા બરોડમા મા્ટ ેશવદ્ાથથી મૂલયાં્કન અને મૂલયાં્કન મા્ટ ેમાપદંડ, પ્માણભૂિ 

અને હદિાશનદભેિ જવેા ્ેક્ટલા્ક મૂળ ઉદ્િેરો પૂણમા ્કરિે. સાથેસાથે PARAKH સ્ટ્ેટ અશચવમેન્ટ સવભે (SAS)

નું માગમાદિમાન અને નેિનલ અશચવમેન્ટ સવભે (NAS)નું પણ સંચાલન ્કરિે. આ ઉપરાંિ દેિમાં અધયયનના 

પહરણામરોનું શનરરીક્ષણ ્કરવું, આ નરીશિમાં જણાવેલ ઉદ્િેરો મુજબ 21મરી સદરીના શવશવધ ્કૌિલયરોના 

અધયયનનરી આવશય્કિાઓને પૂણમા ્કરવા િરફ પરોિાનરી મૂલયાં્કન પદ્ધશિને બદલવા મા્ટ ેિાળા બરોડમાનરી 

સિાય ્કરવાનરો પણ ઉદ્િે રિેિે. આ ્ેકનદ્ર નવરી મૂલયાં્કન પદ્ધશિ સંબંશધિ અને નવરીનિમ સંિરોધન મા્ટ ે

િાળા બરોડમાને પણ સલાિ આપિે, િાળાના જુદાજુદા બરોડમા વચચે પરસપર સિયરોગને પ્રોતસાિન આપિે. 

જુદા જુદા બરોડમા એ્ક બરીજાનરી શ્ેષ્ઠ પ્વૃશતિઓ અને પ્શક્રયાઓને જાણે િથા બધા જ બરોડમાના શવદ્ાથથીઓનરી  

િૈક્ષશણ્ક શસશદ્ધનું સિર સમાન રિે િે મા્ટ ેરાષ્ટ્રીય મૂલયાં્કન ્ેકનદ્ર, PARAKH એ્ક માધયમ બનરી રિેિે.

4.42 શવશ્વશવદ્ાલય પ્વેિ પરરીક્ષાઓ મા્ટનેા શસદ્ધાંિરો સમાન િિે. રાષ્ટ્રીય પરરીક્ષણ એજનસરી (National Test-

ing Agency) ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ સામાનય અશભયરોગયિા પરરીક્ષા, િેમજ શવજ્ાન, માનવશવદ્ાઓ, ભાષા, 

શવશવધ ્કલાઓ અને વયાવસાશય્ક શવષયરોમાં શવશિષ્ સામાનય શવષયનરી પરરીક્ષાઓ વષમામાં ઓછામાં ઓછરી 

બે વખિ લેવાનું ્કામ ્કરિે. આ પરરીક્ષાઓમાં સં્કલપનાઓનરી સમજ અને જ્ાનના ઉપયરોજન ્કરવાનરી 

ક્ષમિાનું પરરીક્ષણ ્કરવામાં આવિે અને આ પરરીક્ષાઓ મા્ટ ે ્કરોશચંગ લેવાનરી જરૂહરયાિને દૂર ્કરવા 

પર ભાર મૂ્કવામાં આવિે. શવદ્ાથથીઓ જ ે શવષયમાં પરરીક્ષા આપવા મા્ટ ેરૂશચ ધરાવે છ ેિે શવષયરોનરી 

પસંદગરી ્કરરી િ્કિે અને દરે્ક શવશ્વશવદ્ાલય દરે્ક શવદ્ાથથીનરો વયક્િગિ શવષય પરો્ટમાફરોશલયરો જોઈ િ્કિે 

અને વયક્િગિ રૂશચ અને પ્શિભાના આધારે શવદ્ાથથીઓને િેમના ્કાયમાક્રમરોમાં પ્વેિ આપરી િ્કિે. Na-

tional Testing Agency ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓમાં અનુસનાિ્ક અને સનાિ્કમાં પ્વેિ િેમજ ફેલરોશિપ 

મા્ટનેરી પ્વેિ પરરીક્ષાઓ યરોજવા મા્ટ ે પ્મુખ, શનષણાિ, સવાયતિ પરરીક્ષણ સંસથા િરરી્ેક સેવા આપિે. 

NTA પરરીક્ષણ સેવાઓનરી ઉચચ ગુણવતિા, શવશવધિા અને સુગમિા મરો્ટાભાગના શવશ્વશવદ્ાલયરોને આ 

શવશિષ્ પ્વેિ પરરીક્ષાનરો ઉપયરોગ ્કરવામાં સક્ષમ બનાવિે. સેં્કડરો શવશ્વશવદ્ાલયરો દરે્ક પરોિપરોિાનરી પ્વેિ 
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પરરીક્ષાઓ યરોજ ેિેના ્કરિાં NTA દ્ારા આ ્કામ ્કરવાથરી શવદ્ાથથીઓ, શવશ્વશવદ્ાલયરો અને ્કરોલેજો િેમજ 

સમગ્ શિક્ષણ વયવસથા પરના ભારણમાં િરીવ્ર ઘ્ટાડરો થઈ િ્કિે. NTA મૂલયાં્કનનરો ઉપયરોગ િેમનરી પ્વેિ 

પરરીક્ષા મા્ટ ે્કરવરો ્ેક નિીં િે શનણમાય વયક્િગિ શવશ્વશવદ્ાલયરો અને મિાશવદ્ાલયરો સવિંત્ રરીિે લેિે.

શવશિષ્ પ્રશિભાવાળા અને હોશિયાર શવદ્ા્થીઓ માટે સહાય
4.43 દરે્ક શવદ્ાથથીમાં જનમજાિ પ્શિભાઓ િરોય છ,ે જનેે િરોધવરી જોઈએ, િેનું પરોષણ ્કરવું જોઈએ, િેને 

પ્રોતસાિન આપવું જોઈએ અને િેનરો શવ્કાસ ્કરવરો જોઇએ. આ પ્શિભાઓ વયક્િનરી શવશવધ રશચઓ, 

સવભાવ અને ક્ષમિાઓ રૂપે વય્િ થિરી િરોય છ.ે જ ેશવદ્ાથથીઓ આપેલ ક્ષેત્માં ખાસ ્કરરીને શવિેષ રશચ 

અને ક્ષમિા દિામાવે છ,ે િેને સામાનય િાળાના અભયાસક્રમનરી બિાર પણ અભયાસ ્કરવા મા્ટ ેપ્રોતસાહિિ 

્કરવા જોઈએ. શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણમાં શવદ્ાથથીઓનરી પ્શિભાઓ અને રશચઓનરી ઓળખ અને િેના પ્રોતસાિન 

મા્ટનેરી શિક્ષણ પદ્ધશિઓ સામેલ ્કરાિે. NCERT અને NCTE આવા પ્શિભાિાળરી શવદ્ાથથીઓના શિક્ષણ 

મા્ટનેરી માગમાદશિમા્કા શવ્કસાવિે. બરી.એડ્. અભયાસક્રમરોમાં પણ પ્શિભાિાળરી શવદ્ાથથીઓના શિક્ષણમાં 

શવિેષિાનરી મંજૂરરી આપરી િ્કાિે.

4.44 શિક્ષ્કરોનરો ઉદ્શેય શવદ્ાથથીઓને પૂર્ક અધયયન સામગ્રી, માગમાદિમાન અને પ્રોતસાિન આપરીને વગમામાં એમનરી 

પ્શિભાને પ્રોતસાહિિ ્કરવાનરો રિેિે. શવષય-્ેકકનદ્રિ અને પ્રોજ ે્ ્ટ આધાહરિ ્લબસ અને વિુમાળરો, િાળા 

સં્ુકલરો, શજલ્લાઓ અને આગળના સિરરો પર અતયંિ પ્રોતસાહિિ ્કરવામાં આવિે અને િેમને પૂરરી મદદ 

્કરવામાં આવિે. ઉદાિરણ િરરી્ેક, શવજ્ાન વિુમાળરો, ગશણિ વિુમાળરો, સંગરીિ અને નૃતય પ્દિમાન વિુમાળરો, ચેસ 

વિુમાળરો, ્કશવિા વિુમાળરો, ભાષા વિુમાળરો, ના્ટ્ક વિુમાળરો, ચચામા વિુમાળરો, રમિ વિુમાળરો, ઇ્કરો-્લબસ, આરરોગય 

અને સવાસરય ્લબ, યરોગા ્લબ અને બરીજા ઘણા વિુમાળરો/્લબ રચરી િ્કાય. આ સાથે, શવશવધ શવષયરોમાં 

માધયશમ્ક િાળાના શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેઉચચ ગુણવતિાવાળા રાષ્ટ્રીય શનવાસરી ઉનાળું ્કાયમાક્રમરોને પ્રોતસાહિિ 

્કરવામાં આવિે, જમેાં દેિભરના ખૂબ જ શ્ેષ્ઠ શવદ્ાથથીઓ અને શિક્ષ્કરો, િેમજ સામાશજ્ક-આશથમા્ક રૂપથરી 

વંશચિ સમુદાયના શવદ્ાથથીઓ અને શિક્ષ્કરો પણ સામેલ િિે, િેમને આ્કશષમાિ ્કરવા ચુસિ રરીિે ગુણવતિા 

આધાહરિ પરંિુ યરોગય પ્વેિ પ્શક્રયા િિે.

4.45 દેિભરમાં શવશવધ શવષયરોનરી ઓશલકમપયાડ અને સપધામાઓનું આયરોજન ્કરાિે, જમેાં િાળાથરી લઈને 

સથાનરીય અને રાષ્ટ્રીય સિર પર જરૂરરી સં્કલન સાથે એ સુશનકચિિ ્કરવામાં આવિે ્ેક િમામ શવદ્ાથથીઓ 

પરોિપરોિાનરી લાય્કાિ અનુસાર જ ેિે સિરે ભાગ લઈ િ્ેક. વયાપ્ક ભાગરીદારરીનરી ખાિરરી ્કરવા મા્ટ ે

ગ્ામરીણ શવસિારરો અને પ્ાદેશિ્ક ભાષાઓમાં િેને ઉપલબધ ્કરાવવા મા્ટનેા પ્યાસરો ્કરવામાં આવિે. જાિેર 
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અને ખાનગરી શવશ્વશવદ્ાલયરો િથા IITs અને NIT જવેરી અગ્ણરી સંસથાઓને રાષ્ટ્રીય અને આંિરરાષ્ટ્રીય 

ઓશલકમપયાડઝ અને અનય સંબંશધિ રાષ્ટ્રીય ્કાયમાક્રમના પહરણામરોના ઉપયરોગ પ્વેિ સંબંધરી માપદંડના 

ભાગરૂપે િેમના સનાિ્ક ્કાયમાક્રમરોમાં પ્વેિ આપવા મા્ટ ેપ્રોતસાહિિ ્કરવામાં આવિે.

4.46 જયારે એ્ક વાર ઇન્ટરને્ટ જોડાણવાળા સમા્ટમાફરોન અથવા ્ટબેલે્ટ બધા જ ઘરરો અને/અથવા િાળાઓમાં 

ઉપલબધ િિે િરો ક્વઝ, શવશવધ સપધામાઓ, પૂર્ક અધયયન સામગ્રી, મૂલયાં્કનપત્રો અને સમાન િૈક્ષશણ્ક 

અને સિિૈક્ષશણ્ક રશચ ધરાવિા લરો્કરોના ઓનલાઇન સમુદાયરો સાથે સંપ્કમા થઈ િ્ેક િેવરી મરોબાઇલ 

એક્પલ્ેકિન િૈયાર ્કરવામાં આવિે અને ઉપરરો્િ બધરી બાબિરોમાં શવ્કાસનું ્કાયમા ્કરિે જનેું માિા-શપિા 

અને શિક્ષ્કરો દ્ારા યરોગય શનરરીક્ષણ થિે. િબક્ાવાર રરીિે સમા્ટમા વગમાખંડરો શવ્કશસિ ્કરાિે જથેરી ઓનલાઇન 

અધયાપનિાસ્ત્રનરો ઉપયરોગ થઈ િ્ેક અને િેના દ્ારા ઓનલાઇન સંસાધનરો અને સિયરોગનરી સાથે અધયયન 

અધયાપન પ્હ્કયા વધુ અસર્કાર્ક અને ગુણવિાયુ્િ બનાવરી િ્કાય. 



રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ ન્રીશિ 2020

ભારિ્રીય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્ાન 49

5.1 શિક્ષ્કરો વાસિવમાં બાળ્કરોના ભશવષયને ઘડ ેછ ેઅને િેથરી િેઓ રાષ્ટ્નું શનમામાણ પણ ્કરે છ.ે શિક્ષ્કરોના આ 

ઉમદા યરોગદાનના ્કારણે જ ભારિરીય સમાજમાં સૌથરી શવિેષ સનમાશનિ સભયરો િિા અને માત્ સૌથરી શ્ેષ્ઠ 

અને શવદ્ાનરો જ શિક્ષ્ક બનિા િિા. શવદ્ાથથીઓને શનધામાહરિ જ્ાન, ્કૌિલય અને નૈશિ્ક મૂલયરો પ્દાન ્કરવા મા્ટ ે

સમાજ શિક્ષ્ક ્ેક ગુરૂઓને િેમનરી જરૂહરયાિરોનરી િમામ ચરીજો આપિા િિા. શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણનરી ગુણવતિા, 

ભરિરી, શનયુક્િ, સેવાનરી િરિરો, શિક્ષ્ક સિક્િ્કરણ, શિક્ષ્કરોના અશધ્કારરોનરી કસથશિ િરોવરી જવેરી િરોવરી 

જોઈએ એવરી નથરી અને િેના પહરણામે શિક્ષ્કરોનરી ગુણવતિા અને પ્રોતસાિન ઇકચછિ સિરેથરી પિરોચયા. જનેે 

લરીધે ઉતસાિવધમા્ક પહરણામરો પ્ાપ્ત નથરી થિાં. આથરી શિક્ષ્કરો મા્ટ ેઉચચ દરજજો અને શિક્ષણના વયવસાય 

પ્તયેના આદર અને સનમાનના ભાવને પુનઃસથાશપિ ્કરવા પડિે. આપણાં બાળ્કરો અને રાષ્ટ્ના શ્ેષ્ઠ ભશવષયને 

સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ેશિક્ષણના વયવસાયમાં આવવા મા્ટનેું પ્રોતસાિન આપરી સિક્િ્કરણ થવું જરૂરરી છ.ે

ભરિ્રી અને પદશનયુશતિ
5.2 ઉત્ૃકષ્ શવદ્ાથથીઓ જ શિક્ષણના વયવસાયમાં પ્વેિ મેળવે, શવિેષિઃ ગ્ામય શવસિારમાંથરી જોડાય િે મા્ટ ે

એ્ક ઉત્ૃકષ્ ચાર વષથીય સં્કશલિ બરી.એડ્. ્કાયમાક્રમમાં અભયાસ મા્ટ ેમરો્ટરી સંખયામાં અગ્િાક્રમ આધાહરિ 

શિષયવૃશતિ સમગ્ દેિમાં િરૂ ્કરવામાં આવિે. ગ્ામરીણ ક્ષેત્માં ્ેક્ટલરી્ક શવિેષ અગ્િાક્રમ આધાહરિ 

શિષયવૃશિ િરૂ ્કરવામાં આવિે જ ેઅંિગમાિ ચાર વષમાના બરી.એડ્. ્કાયમાક્રમનરી પદવરી સફળિાપૂવમા્ક પૂણમા 

્કયામા પછરી સથાશન્ક શવસિારરોમાં શનકચિિ રરોજગારમાં પણ સામેલ થિે. આ પ્્કારનરી શિષયવૃશતિ સથાશન્ક 

શવદ્ાથથીઓ (ખાસ ્કરરીને શવદ્ાશથમાનરીઓ) મા્ટ ેસથાશન્ક નરો્કરરીઓનરી િ્ક પૂરરી પાડિે. જનેાથરી આ શવદ્ાથથીઓ 

સથાશન્ક ક્ષેત્માં આદિમાના રૂપમાં અને ઉચચ લાય્કાિ ધરાવિાં શિક્ષ્કરોના રૂપમાં સેવા ્કરરી િ્ેક જઓે 

સથાશન્ક ભાષા બરોલિા િિે. શવિેષિઃ જ ેવિમામાનમાં સૌથરી વધુ શિક્ષ્કરોનરી અછિનરો સામનરો ્કરરી રહ્ા 

છ,ે એવાં ક્ષેત્રોમાં જયાં ઉત્ૃકષ્ શિક્ષ્કરોનરી સૌથરી વધુ જરૂર છ,ે એવા ગ્ામરીણ ક્ષેત્માં શિક્ષણ્કાયમા ્કરવા 

મા્ટ ેઉત્ૃકષ્ શિક્ષ્કરોને પ્રોતસાિન આપવામાં આવિે. ગ્ામરીણ િાળાઓમાં ભણાવવા મા્ટ ેએ્ક ચાવરીરૂપ 

પ્રોતસાિન િાળાના પ્ાંગણમાં ્ેક િેનરી આસપાસ સથાશન્ક શનવાસનરી વયવસથા િિે, અથવા ગ્ામરીણ ક્ષેત્માં 

સથાશન્ક શનવાસ મા્ટ ેરિેઠાણ રાખવા મા્ટ ેમદદના ભાગરૂપે શનવાસ ભરથામાં વધારરો થિે.

5. 
શિક્ષક
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5.3 શવપુલ પ્માણમાં થિરી શિક્ષ્ક બદલરીનરી િાશન્કાર્ક પ્શક્રયા પર અં્ુકિ મૂ્કવામાં આવિે. જથેરી શિક્ષ્ક અને 

સમાજનરી વચચે સંબંધ જળવાઈ રિે, િેમજ શવદ્ાથથીઓને રરોલમરોડલે અને િૈક્ષશણ્ક વાિાવરણ મળરી િ્ેક. 

આ બાબિને સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ેરાજય/્ેકનદ્રિાશસિ પ્દેિ સર્કારરો દ્ારા શનધામાહરિ રરીિે બદલરી ખાસ 

કસથશિમાં જ ્કરવામાં આવિે. આથરી શવિેષ પારદશિમાિા જાળવરી રાખવા મા્ટ ેએ્ક ઓનલાઈન સરોફ્ટવેર 

આધાહરિ વયવસથા દ્ારા બદલરી ્કરવામાં આવિે.

 

5.4 વધુ સારરી ્કસરો્ટરીઓના શનમામાણ મા્ટ ે શિક્ષ્ક યરોગયિા પરરીક્ષા (TET) શવષયવસિુ અને અધયાપન િાસ્ત્ર 

બન્નેના સંદભમામાં વધુ સક્ષમ બનાવવામાં આવિે. િાળા શિક્ષણના િમામ સિરના (પૂવમા પ્ાથશમ્ક, પ્ારંશભ્ક, 

ઉચચ પ્ાથશમ્ક અને માધયશમ્ક)ના શિક્ષ્કરોને આવરરી લેવા મા્ટ ેTETનું શવસિરણ ્કરવામાં આવિે. શવષય 

શિક્ષ્કરોનરી ભરિરી પ્શક્રયામાં િેઓના સંબંશધિ શવષયરોમાં લેવાિરી TET ્ેક NTA પરરીક્ષાના ગુણને પણ 

સામેલ ્કરવામાં આવિે. શિક્ષણ મા્ટનેરી અશભયરોગયિા અને ઉતસાિને િપાસવા મા્ટ ેરૂબરૂ મુલા્કાિ ્ેક 

વગમામાં ભણાવવા સંબંધરી શનદિમાન ્કરવા જવેરી બાબિરો િાળાઓ અને િાળા સં્ુકલરોમાં શિક્ષ્કરોનરી ભરિરી 

પ્શક્રયામાં અશભન્ન અંગ બનરી જિે. આ રૂબરૂ મુલા્કાિનરો ઉપયરોગ સથાશન્ક ભાષામાં શિક્ષણમાં સિજિાનું 

અને ્ુકિળિાનું આ્કલન ્કરવા મા્ટ ેપણ ્કરવામાં આવિે. દરે્ક િાળા/િાળા સં્ુકલમાં ઓછામાં ઓછા 

્ેક્ટલા્ક શિક્ષ્કરો િિે, જ ેસથાશન્ક ભાષામાં શવદ્ાથથીઓ સાથે વાિચરીિ ્કરરી િ્ેક અને શવદ્ાથથીઓનરી અનય 

પ્ચશલિ ઘરેલુ ભાષાઓમાં પણ િેમનરી સાથે સંવાદ સાધરી િ્ેક. ખાનગરી િાળાઓના શિક્ષ્કરો પણ TET, 

અધયાપન ્કૌિલયરો/મુલા્કાિ અને સથાશન્ક ભાષાના જ્ાનનરી બાબિમાં સમાન લાય્કાિ ધરાવિા િરોવા 

જોઈએ.

5.5 શવષયરોમાં શિક્ષ્કરોનરી પૂરિરી સંખયા સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ેખાસ ્કરરીને ્કલા, િારરીહર્ક શિક્ષણ, વયાવસાશય્ક 

શિક્ષણ અને ભાષાઓ જવેા શવષયરોમાં શિક્ષ્કરોને એ્ક િાળા અથવા િાળા સં્ુકલમાં ભરિરી ્કરરી િ્કાિે. 

િાળાઓમાં શિક્ષ્કરોનરી ભાગરીદારરી રાજય/્ેકનદ્રિાશસિ પ્દેિરોનરી સર્કારરો દ્ારા અપનાવવામાં આવેલ 

‘િાળાઓના જૂથ’ના સવરૂપ અનુસાર ્કરવામાં આવરી િ્ેક છ.ે 

5.6 સથાશન્ક જ્ાન અને િજજ્િાનરો લાભ િાળાઓ/િાળા સં્ુકલરોના શવદ્ાથથીઓને લાભ મળે િે મા્ટ ે શવશવધ 

શવષયરો જવેા ્ેક પરંપરાગિ સથાશન્ક ્કલાઓ, વયાવસાશય્ક શિલપ્કલા, ઉદ્રોગ સાિશસ્કિા, ્ૃકશષ અથવા 

અનય ્કરોઈપણ શવષયમાં સથાશન્ક પ્શિકષ્ઠિ વયક્િઓ અથવા શનષણાિરોને ‘ખાસ પ્શિક્ષ્કરો’ િરરી્ેક રાખવા 

મા્ટ ેિાળાઓ/િાળા સં્ુકલરોને પ્રોતસાહિિ ્કરવામાં આવિે
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5.7 આગામરી બે દાય્કામાં અપેશક્ષિ શવષયદરીઠ શિક્ષ્કરોનરી ખાલરી જગયાઓના આ્કલન મા્ટ ેદરે્ક રાજય દ્ારા 

િ્કનરી્કરી આધાહરિ વયાપ્ક શિક્ષ્ક-જરૂહરયાિ અને ભાશવ આયરોજનનરી અનુમાન મા્ટનેરી ્કામગરીરરી ્કરવામાં 

આવિે. ભરિરી અને પદ શનયુક્િઓમાં ઉપરરો્િ પિેલને સમયનરી સાથે જરૂહરયાિ મુજબ વધારવામાં 

આવિે, જનેરો ઉદ્શેય બધરી ખાલરી જગયાઓ પર સથાશન્ક શિક્ષ્કરોનરી સાથે યરોગય લાય્કાિવાળા શિક્ષ્કરોને 

નરીચે ઉલ્લેખ ્કરેલ ્કારહ્કદથી વયવસથાપન અને પ્ગશિ મા્ટનેા યરોગય પ્રોતસાિનરો આપવા સાથે ભરિરી 

્કરવામાં આવિે. આ રરીિે અંદાશજિ ખાલરી જગયાઓ સાથે શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ ્કાયમાક્રમરો અને અનુમાશનિ 

ખાલરી જગયાઓમાં સુસંગિિા રિેિે.

સેવાકાળ દરમયાન કાય્ઘસંસકકૃશિ અને પયા્ઘવરણ 

5.8 િાળાઓના ્કાયમાનું પયામાવરણ અને સંસ્ૃકશિમાં ફેરફાર ્કરવાનરો મુખય ઉદ્િે શિક્ષ્કરોનરી અસર્કાર્ક રરીિે 

્કામગરીરરી ્કરવાનરી ક્ષમિા વધારવાનરો રિેિે. જથેરી શિક્ષ્કરો પરોિાનું ્કામ અસર્કાર્ક રરીિે ્કરરી િ્ેક અને 

િે સુશનકચિિ થઇ િ્ેક ્ેક િે શિક્ષ્કરો, શવદ્ાથથીઓ, વાલરીઓ, આચાયષો અને અનય સિાય્ક ્કમમાચારરીઓ એ્ક 

સવમાસમાવેિ્ક સમુદાયરોનરો ભાગ બનરી િ્ેક, જનેું એ્ક સમાન લક્ય એ સુશનકચિિ ્કરવાનું િિે, જમેાં બધા 

જ બાળ્કરો િરીખરી રહ્ા છ.ે

5.9 આ હદિામાં પ્થમ જરૂહરયાિ િાળાઓમાં શિષ્ અને સુખદ સેવાનરી ્કાયમાકસથશિ સુશનકચિિ ્કરવાનરી રિેિે. 

આ સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ેિાળાઓમાં પયામાપ્ત અને સુરશક્ષિ ભૌશિ્ક સંસાધનરો, િૌચાલય, પરીવાનું ચરોખખું 

પાણરી, િરીખવા મા્ટ ેસવચછ અને આ્કષમા્ક જગયા, વરીજળરી, ્કમ્પયૂ્ટીંગ સાધનરો, ઈન્ટરને્ટ, પુસિ્કાલય અને 

રમિ િથા મનરોરંજનના સાધનરો ઉપલબધ ્કરાવવાં પડિે. જથેરી િાળાઓમાં બધરી જ જાિરીયિા (શલંગ)

ના શવદ્ાથથીઓ અને હદવયાંગ બાળ્કરો સહિિ, શિક્ષ્કરો અને શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેએ્ક સુરશક્ષિ, સમાશવષ્ અને 

પ્ભાવરી શિક્ષણનું વાિાવરણ પ્ાપ્ત ્કરરી િ્ેક અને િેઓ િાળામાં ભણાવવા અને િરીખવા મા્ટ ેસુશવધાજન્ક 

કસથશિ અને પ્ેર્ક વાિાવરણને અનુભવરી િ્ેક. સેવા્કાલરીન િાલરીમમાં િાળાઓમાં ્કાયમાસથળે સુરક્ષા, 

આરરોગય અને પયામાવરણ અંગેના શનવેિરો (ઇનપુ્ટસ) િિે, જથેરી િમામ શિક્ષ્કરો આ જરૂહરયાિરો પ્તયે 

સંવેદનિરીલ બને િે સુશનકચિિ ્કરરી િ્કાય.

5.10 પ્ભાવિાળરી િાળા પ્િાસન, સંસાધનરોનરી ભાગરીદારરી અને સમુદાયના શનમામાણ મા્ટ ેરાજય/્ેકનદ્રિાશસિ 

પ્દેિનરી સર્કારરો નાવરીનયપૂણમા માળખા એ્ટલે ્ેક િાળા સં્ુકલરો, શવદ્ાથથીઓનરી િાજરરીને અસર ના થાય 

િે રરીિે િાળાઓને વધુ ઉન્નિ, િ્કમાસંગિ અને વૈજ્ાશન્ક રરીિે શવ્કસાવરી િ્કાય બનાવવરી િે છ.ે ઉદાિરણ 

સવરૂપે િાળા સં્ુકલનું શનમામાણ જીવંિ શિક્ષ્ક સમુદાયરોના શનમામાણનરી હદિામાં એ્ક લાંબરો માગમા પ્િસિ ્કરરી 
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િ્ેક છ.ે િાળા સં્ુકલમાં શિક્ષ્કરોનરી શનયુક્િ  િાળા સં્ુકલનરી િાળાઓમાં આપરોઆપ સંબંધરો શવ્કસરી િ્ેક 

છ.ે જથેરી શવષયદરીઠ શિક્ષ્કરોનું ઉત્ૃકષ્ શવિરણ સુશનકચિિ ્કરવામાં પણ મદદ મળિે. આથરી વધુ જીવંિ 

અને જ્ાન આધાહરિ શિક્ષ્કનું શનમામાણ થિે. અતયંિ નાનરી િાળાઓના શિક્ષ્કરો િવે અ્ૂટલાં નિીં રિે, િેઓ 

મરો્ટા િાળા સં્ુકલ સમુદાયરો સાથે ્કામ ્કરરી િ્ેક છ,ે એ્કબરીજા સાથે શ્ેષ્ઠ ્કાયમાપદ્ધશિઓ વિેંચરી િ્ેક છ ે

અને િમામ બાળ્કરો િરીખરી રહ્ાં છ ેિે સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ેસિયરોગપૂવમા્ક ્કામ ્કરરી િ્ેક છ.ે િાળા સં્ુકલરો 

શિક્ષ્કરોને વધુ પ્રોતસાિન આપવા અને અસર્કાર્ક િરીખવાનું વાિાવરણ ઊભું ્કરવામાં મદદ ્કરવા મા્ટ ે

સલાિ્કાર, િાલરીમબદ્ધ સામાશજ્ક ્કાયમા્કિામાઓ, િ્કનરી્કરી અને મરમમિ સ્ટાફ વગેરેનું આદાન-પ્દાન ્કરરી 

િ્ેક છ.ે

5.11 વાલરીઓ અને અનય મુખય સથાશન્ક હિિધાર્કરોના સિ્કારથરી શિક્ષ્કરો િાળાઓ ્ેક િાળા સમૂિરોના 

વયવસથાપનમાં સામેલ થિે અને િેઓ િાળા અને િાળા વયવસથાપન સશમશિઓ/િાળા સં્ુકલ વયવસથાપન 

સશમશિઓના સભય િરરી્ેક વધુ પ્માણમાં જોડાિે.

5.12 શિક્ષ્કરોનરો મરો્ટાભાગનરો સમય શબન-િૈક્ષશણ્ક પ્વૃશતિઓ પર વયય થિરો અ્ટ્કાવવા મા્ટ ેશિક્ષ્કરોને િવે એવાં 

્કાયમામાં સામેલ ્કરવામાં આવિે નિીં, જનેરો શિક્ષણ સાથે સરીધરો સંબંધ નથરી. ખાસ ્કરરીને, શિક્ષ્કરોને જહ્ટલ 

વિરીવ્ટરી ્કાયષોમાં સામેલ નિીં ્કરાય અને મધયાહન ભરોજન સંબંશધિ ્કાયમા મા્ટ ેઆવશય્ક લઘુતિમ સમયથરી 

વધુ સમય મા્ટ ેસામેલ ્કરવામાં નિીં આવે. જથેરી િેઓ િેમનરી અધયયન-અધયાપનનરી ફરજો પર સંપૂણમા 

ધયાન ્ેકકનદ્રિ ્કરરી િ્ેક.

5.13 િાળાઓમાં શિક્ષણનું િ્કારાતમ્ક વાિાવરણ મળે િે સુશનકચિિ ્કરવામાં મદદ ્કરવા મા્ટ ેઆચાયષો અને 

શિક્ષ્કરોનરી અપેશક્ષિ ભૂશમ્કામાં એ સપષ્રૂપે સામેલ િિે ્ેક િેઓ પરોિાનરી િાળામાં અસર્કાર્ક પ્ણાલરી 

દ્ારા સંવેદનિરીલ અને સમાવેિરી સંસ્ૃકશિનું શનમામાણ ્કરિે જનેરો લાભ બધા જ હિિધાર્કરોને મળિે.

5.14 શિક્ષ્કરોને શિક્ષણના પાસાઓ અને પાઠયક્રમનરી પસંદગરી ્કરવામાં વધુ સવાયતિિા આપવામાં આવિે, 

જથેરી િેઓ િેમના વગમાખંડરોમાં શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેસૌથરી વધુ અસર્કાર્ક લાગે િે રરીિે િરીખવરી િ્ેક. શિક્ષ્કરો 

સામાશજ્ક-ભાવનાતમ્ક પાસાં પર પણ ધયાન આપિે જ ેશવદ્ાથથીઓના સવાાંગરીણ શવ્કાસનરી દ્રકષ્એ િંમેિા 

આવશય્ક બાબિ છ.ે શિક્ષ્કરોને એવરી શિક્ષણ પ્શક્રયા અપનાવવા મા્ટ ેસનમાશનિ ્કરવામાં આવિે જ ે

વગમાખંડમાં શવદ્ાથથીઓને િરીખવામાં વધુ લાભદાયરી થિરી િરોય.
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સિિ વયાવસાશયક શવકાસ (CPD)
5.15 શિક્ષ્કરોને સવ-સુધારણા મા્ટ ેઅને િેમના વયવસાયમાં સાંપ્િ નવરીનિાઓના અધયયનનરી િ્ક મળે અને 

વયાવસાશય્ક પ્ગશિ થાય િે મા્ટ ેશિક્ષ્કરોને સિિ િ્ક આપવામાં આવિે. આ શવશવધ માધયમરોમાં ઉપલબધ 

્કરવામાં આવિે. જમેાં સથાશન્ક, પ્ાદેશિ્ક, રાજય, રાષ્ટ્રીય અને આંિરરાષ્ટ્રીય ્કાયમાિાળાઓ િેમજ 

ઓનલાઇન શિક્ષ્ક શવ્કાસ મરોડ્ુલનરો સમાવેિ થાય છ.ે એ્ક એવું ઓનલાઇન ્પલે્ટફરોમમા શવ્કસાવવામાં 

આવિે જથેરી શિક્ષ્કરો શવચારરો અને શ્ેષ્ઠ પદ્ધશિઓ વિેંચરી િ્ેક. દરે્ક શિક્ષ્ક િેમના પરોિાના હિિરોથરી પ્ેહરિ 

થઇ પરોિાના વયાવસાશય્ક શવ્કાસ મા્ટ ે દર વષભે ઓછામાં ઓછા 50 ્કલા્ક સિિ વયાવસાશય્ક શવ્કાસ 

(CPD) અંિગમાિ મળિરી િ્કરોમાં ભાગ લેિે, િેવરી અપેક્ષા રાખવામાં આવિે. CPDનરી િ્કરો, ખાસ ્કરરીને 

મૂળભૂિ સાક્ષરિા અને અં્કિાસ્ત્રનું નવરીનિમ શિક્ષણિાસ્ત્ર, પહરણામરોનું રચનાતમ્ક અને અનુ્ૂકળ મૂલયાં્કન, 

ક્ષમિા આધાહરિ શિક્ષણ અને સંબંશધિ અધયાપનિાસ્ત્ર જવેા ્ેક પ્ાયરોશગ્ક અનુભવજનય શિક્ષણ, ્કલા 

સં્કશલિ રમિ અને વાિામા આધાહરિ દૃકષ્્કરોણ વગેરેને ક્રમબદ્ધ રરીિે સામેલ ્કરવામાં આવિે.

5.16 િાળાના આચાયષો અને િાળા સં્ુકલ પ્મુખરો મા્ટ ેિેઓના નેિૃતવ અને સંચાલન ્કૌિલયરોને સિિ શવ્કસાવવા 

મા્ટ ેસમાન મરોડ્ુલર લરીડરિરીપ/મેનેજમેન્ટ વ્કમાિરોપ અને ઓનલાઇન શવ્કાસનરી િ્કરો અને ્પલે્ટફરોમમા િિે 

જથેરી િેઓ સિિ િેમના નેિૃતવ અને વયવસથાપન ્કૌિલયમાં સુધારરો ્કરરી િ્ેક અને િેઓ પણ એ્કબરીજા 

સાથે શ્ેષ્ઠ પદ્ધશિઓ વિેંચરી િ્ેક. આવા પ્મુખરો પાસે એ પણ અપેશક્ષિ છ ે્ેક િેઓ પ્શિ વષમા 50 ્કલા્ક 

્ેક િેથરી વધુ CPD ્કાયમાક્રમમાં ભાગ લેિે. િેમાં નેિૃતવ અને સંચાલનનરી સાથરો-સાથ શવષયવસિુ અને 

શિક્ષણિાસ્ત્ર સંબંધરી ્કાયમાક્રમરો સામેલ િિે. જમેાં યરોગયિા અને પહરણામ આધાહરિ શિક્ષણ યરોજનાઓ 

િૈયાર ્કરવા અને િેને લાગુ પાડવામાં આવિે.

 

કારરકદથી વયવસ્ાપન અને પ્રગશિ (CMP)

5.17 ઉત્ૃકષ્ ્કાયમા ્કરિા શિક્ષ્કરોનરી ઓળખ ્કરરી િેઓને માનયિા, બઢિરી અને પગાર વધારરો આપવરો જોઈએ, 

જથેરી િમામ શિક્ષ્કરોને િેમનું શ્ેષ્ઠ ્કાયમા ્કરવા મા્ટ ેપ્રોતસાહિિ ્કરરી િ્કાય. િેથરી ્કાયમા્કાળ, પ્મરોિન અને 

પગાર માળખાનું મજબૂિ ગુણવતિા આધાહરિ માળખું શવ્કસાવવામાં આવિે, જમેાં દરે્ક શિક્ષ્ક િબક્ામાં 

બિુશવધ સિરરો િિે, જ ેઉત્ૃકષ્ શિક્ષ્કરોને પ્રોતસાિન અને માનયિા આપિે. શિક્ષ્કરોના પ્દિમાનના સાચા 

મૂલયાં્કન મા્ટ ેરાજય ્ેક ્ેકનદટ્િાશસિ પ્દેિરોનરી સર્કારરો દ્ારા બિુશવધ માપદંડરોનરી પદ્ધશિ શવ્કસાવવામાં 

આવિે, જ ેસમ્કક્ષ સમરીક્ષાઓ, િાજરરી, પ્શિબદ્ધિા, CPDના ્કલા્કરો અને િાળા અને સમુદાયને અથવા 

મુદ્ા ક્રમાં્ક 4.20માં આપવામાં આવેલરી NPSTના આધાહરિ છ.ે આ નરીશિમાં, ્કારહ્કદથીના સંદભમામાં, 

‘્કાયમા્કાળ’ ્કામગરીરરી અને યરોગદાનના યરોગય મૂલયાં્કન પછરી ્કાયમરી રરોજગાર મા્ટ ેપુકષ્નરો ઉલ્લેખ ્કરે છ,ે 

જયારે ‘્કાયમા્કાળ પથ’ અગાઉના સમયગાળાનરો ઉલ્લેખ ્કરે છ.ે
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5.18 વધુમાં, ્કારહ્કદથી વૃશદ્ધ (્કાયમા્કાળ, બઢિરી, પગાર વધારરો વગેરેનરી દૃકષ્એ) એ્ક જ િાળાના િબક્ામાં 

(એ્ટલે ્ેક, મૂળભૂિ, પ્ારંશભ્ક, ઉચચ પ્ાથશમ્ક ્ેક માધયશમ્ક)નરી અંદર શિક્ષ્કરોને ઉપલબધ થિે અને પ્ારંશભ્ક 

અવસથા પછરીના િબક્ાઓમાં શિક્ષ્કરો મા્ટ ે્ેક આનાથરી શવપરરીિ (જો્ેક િબક્ાઓમાં આ રરીિનરી ્કારહ્કદથી 

સંબંધરી પગલાં લેવાનરી અનુમશિ િિે. િરિ એ ્ેક શિક્ષ્ક પાસે આ પ્્કારના પગલાં લેવાનરી ઇચછા અને 

લાય્કાિ િરોય) ્કારહ્કદથીને લગિું ્કરોઈ પ્રોતસાિન નથરી. આનરો િેિુ એ િ્કરી્કિને ્ટ્ેકરો આપવાનરો છ ે્ેક િાળા 

શિક્ષણના િમામ િબક્ાઓમાં ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ શિક્ષ્કરોનરી જરૂર પડિે અને અનય ્કરોઈપણ િબક્ાને 

બરીજાથરી વધુ મિત્વપૂણમા ગણવામાં આવિે નિીં.

5.19 સેવાનરી ગુણવતિાને આધારે શિક્ષ્કરોને શિક્ષણ પ્ણાલરીમાં બઢિરી આપરી િૈક્ષશણ્ક નેિૃતવ આપવામાં આવિે; 

પ્દશિમાિ નેિૃતવ અને વયવસથાપન ્કૌિલય ધરાવિા ઉત્ૃકષ્ શિક્ષ્કરોને િાળાઓ, િાળા સં્ુકલરો, BRC, CRC, 

BITE, DIET િેમજ સંબંશધિ સર્કારરી શવભાગરોમાં િૈક્ષશણ્ક નેિૃતવના િરોદ્ાઓ સંભાળવા મા્ટ ેસમય જિાં 

િાલરીમ આપવામાં આવિે.

 

શિક્ષકો માટે વયાવસાશયક ધોરણો

5.20 NCTE દ્ારા NCERT, SCERT બધાં સિર અને ક્ષેત્રોના શિક્ષ્કરો, શિક્ષ્કરોનરી િૈયારરી અને શવ્કાસ િેિુ 

સંસથાનરો અને ઉચચિર શિક્ષણ સંસથાનરો સાથે વાિચરીિથરી સામાનય ધરોરણ પહરષદ (GEC) િેઠળ િેના 

પુનગમાઠન નવા સવરૂપમાં નેિનલ પ્રોફેિનલ સ્ટાનડડસમા ફરોર ્ટરીચસમા (NPST)નરો એ્ક સામાનય માગમાદિમા્ક 

સમૂિ વષમા 2022 સુધરીમાં શવ્કસાવવામાં આવિે. આ ધરોરણરોમાં ્ુકિળિા/િબક્ાના શવશવધ સિરે શિક્ષ્કનરી 

ભૂશમ્કાનરી અપેક્ષાઓ અને િે િબક્ા મા્ટ ેજરૂરરી ક્ષમિાઓને આવરરી લેવામાં આવિે. િેમાં િેના મા્ટનેા 

માપદંડરોનરો પણ સમાવેિ થિે. દરે્ક િબક્ા મા્ટ ે્કામગરીરરીનું મૂલયાં્કન સમયાંિરે િાથ ધરવામાં આવિે. 

NPST, પૂવમા સેવા પ્શિક્ષણ ્કાયમાક્રમરોના માળખાંનરી પણ જાણ્કારરી આપિે. તયારબાદ રાજયરો દ્ારા િેને 

અપનાવરી િ્કાય છ ેઅને શિક્ષ્ક ્કારહ્કદથી વયવસથાપનનાં િમામ પાસાંઓ નક્રી ્કરરી િ્કાય છ,ે જમેાં 

્કાયમા્કાળ, વયાવસાશય્ક શવ્કાસના પ્યાસરો, પગાર વધારરો, બઢિરી અને અનય માનયિાનરો સમાવેિ થાય છ.ે 

બઢિરી અને પગાર વધારરો ્કાયમા્કાળ ્ેક વહરષ્ઠિાના આધારે નિીં થાય, પરંિુ આવા મૂલયાં્કનના આધારે 

જ થિે. વયાવસાશય્ક ધરોરણરોનરી સમરીક્ષા ્કરવામાં આવિે અને વષમા 2030માં રાષ્ટ્રીય સિરે વયાવસાશય્ક 

ધરોરણરોનરી સમરીક્ષા અને સંિરોધન ્કરવામાં આવિે અને તયારબાદ દર દસ વષષોમાં વયવસથાનરી ગુણવતિાનું 

ઘશનષ્ઠ અનુભવ આધાહરિ શવશે્ષણ ્કરવામાં આવિે અને િેમાં આવશય્ક સુધારરો ્કરવામાં આવિે..
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શવિેષ જરૂરરયાિવાળા બાળકો માટેના શિક્ષકો
5.21 િાળા શિક્ષણના ્ેક્ટલા્ક ક્ષેત્રો મા્ટ ે વધારાના શવિેષ શિક્ષ્કરોનરી િાત્કાશલ્ક જરૂર છ.ે આવરી શવશિષ્ 

જરૂહરયાિરોના ્ેક્ટલા્ક ઉદાિરણરોમાં શમડલ અને માધયશમ્ક િાળા સિરે શવ્કલાંગ/હદવયાંગ બાળ્કરો જઓેને 

િરીખવામાં મુશ્ેકલરી િરોય છ.ે િેઓ મા્ટ ેશવષય શિક્ષણનરો સમાવેિ થાય છ,ે જમેાં ચરોક્સ શિક્ષણ શવ્કલાંગિા 

મા્ટ ેશિક્ષણનરો સમાવેિ થાય છ.ે આવા શિક્ષ્કરોને શિક્ષણના શવષય સંબંશધિ ઉદ્િેરોનરી શવષય-શિક્ષણ જ્ાન 

અને સમજનરી જરૂર પડિે એ્ટલું જ નિીં, બાળ્કરોનરી શવિેષ જરૂહરયાિરોને સમજવા મા્ટ ેિેને સંબંશધિ 

્કૌિલયરોનરી પણ જરૂર પડિે. િેથરી, આ ક્ષેત્રોમાં શવષય શિક્ષ્કરો અથવા સામાનય શિક્ષ્કરો મા્ટ ેગૌણ શવિેષિા 

િરરી્ેક શવ્કસાવરી િ્કાય, જ ેપૂવમા-સેવા શિક્ષ્કરોનરી િૈયારરી દરશમયાન અથવા પછરી િેમને પૂવમા સેવા િેમજ 

સેવા્કાશલન રરીિે, અથવા િરો પૂણમા સમય અથવા અંિ્કાલરીન/શમશશ્િ અભયાસક્રમરો િરરી્ેક પ્માણપત્ 

અભયાસક્રમરો મિાશવદ્ાલયરો ્ેક શવશ્વશવદ્ાલયરોમાં ઉપલબધ ્કરાવવામાં આવિે. યરોગય શવિેષ શિક્ષ્કરો પણ 

જ ેઆ શવષય શિક્ષણને સંભાળરી િ્કિા િરોય િેનરી પયામાપ્ત ઉપલબધિા સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ેNCTE અને 

RCIના પાઠ્યક્રમ વચચે વધુમાં વધુ િાલમેલ સાધવામાં આવિે.

 શિક્ષક પ્રશિક્ષણનો અશભગમ
5.22 એવરી ધારણા સાથે ્ેક શિક્ષ્કરોને ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ સામગ્રી િેમજ શિક્ષણિાસ્ત્રમાં િાલરીમનરી જરૂર 

પડિે, િે સવરી્કારરીને વષમા  2030 સુધરીમાં શિક્ષ્કરોનું શિક્ષણ ધરીમે ધરીમે આંિર શવદ્ાિાખા્કરીય ્કરોલેજો અને 

શવશ્વશવદ્ાલયરોમાં િબદરીલ ્કરવામાં આવિે. જમે જમે ્કૉલેજો અને શવશ્વશવદ્ાલયરો િમામ બિુશવદ્ાિાખા્કરીય 

બનવા િરફ આગળ વધિે તયારે િેમનરો ઉદ્િે શિક્ષણમાં બરી.એડ્., એમ.એડ્. અને પરીએચ.ડરી.નરી હડગ્રી 

પ્દાન ્કરિા ઉત્ૃકષ્ શિક્ષણ શવભાગરોનરી સથાપનાનરો છ.ે

5.23 વષમા 2030 સુધરીમાં શિક્ષણ મા્ટ ેલઘુતિમ પદવરી લાય્કાિ 4 વષમાનરી સં્કશલિ બરી.એડ્.પદવરી િિે, જમેાં 

શવસિૃિ જ્ાનનરી સામગ્રી અને શિક્ષણનરી શ્ેણરીથરી િરીખવવામાં આવિે અને સથાશન્ક િાળાઓમાં શવદ્ાથથી-

શિક્ષણના સવરૂપમાં મજબૂિ વયાવિાહર્ક િાલરીમનરો સમાવેિ થાય છ.ે જ ેચાર વષમાનરો સં્કશલિ બરી.એડ્.

્કરોસમા ઓફર ્કરે છ ેિે બરી.એડ.ના બે વષમાના ્કાયમાક્રમરો પણ ઓફર ્કરિે, જ ેમાત્ અનય શવશિષ્ શવષયરોમાં 

સનાિ્ક પદવરી મેળવનારા લરો્કરો મા્ટ ેજ િિે. આ બરી.એડ્.્કાયમાક્રમરોને 1 વષમાના બરી.એડ્. ્કાયમાક્રમરો િરરી્ેક 

પણ અનુ્ૂકળ રરીિે અપનાવરી િ્કાય છ.ે જમેણે 4 વષમાનરી બિુિાખા્કરીય સનાિ્ક પદવરી પૂણમા ્કરરી છ ેઅથવા 

જમેણે શવિેષમાં અનુસનાિ્ક પદવરી મેળવરી છ,ે િેમને જ પ્દાન ્કરવામાં આવિે. આવરી િમામ બરી.એડ્.નરી 

હડગ્રીઓ માનયિા પ્ાપ્ત બિુિાખા્કરીય ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ દ્ારા જ આપવામાં આવિે, જ ે4 વષમાના 

સં્કશલિ બરી.એડ્.્કાયમાક્રમરો પ્દાન ્કરે છ.ે ચાર વષમાના વગમાશિક્ષણના સં્કશલિ બરી.એડ્. ્કાયમાક્રમ અને ODL 

મરોડ મા્ટ ેમાનયિા પૂરરી પાડિરી બિુશિસિબદ્ધ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ અંિહરયાળ અથવા દુગમામ સથળરોએ 



રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ ન્રીશિ 2020

ભારિ્રીય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્ાન 56

શવદ્ાથથીઓને શમશશ્િ અથવા ODL મરોડમાં ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ બરી.એડ્.્કાયમાક્રમરો પણ આપરી િ્ેક છ.ે જનેા 

મા્ટ ે્કાયમાક્રમના વયાવિાહર્ક પ્શિક્ષણ અને શવદ્ાથથીઓના શિક્ષણ ઘ્ટ્ક િથા માગમાદિમાન િેિુ ઉપર મુજબનરી 

નક્ર વયવસથાઓ ્કરિે.

5.24 બરી.એડ્.ના િમામ ્કાયમાક્રમરોમાં શિક્ષણિાસ્ત્રનરી સમય અને િ્કનરી્કરોનરી સાથરો-સાથ િાજિેરનરી પદ્ધશિઓનરો 

્કસરો્ટરી ્કરરીને સમાવેિ થિે. જમેાં પાયાનરી સાક્ષરિા અને અં્કિાસ્ત્ર, બિુસિરરીય શિક્ષણ અને મૂલયાં્કન, 

શવ્કલાંગિા ધરાવિા બાળ્કરોને શિક્ષણ, શવિેષ રસ અને ક્ષમિા ધરાવિા બાળ્કરોને શિક્ષણ, િૈક્ષશણ્ક િ્કનરી્કનરો 

ઉપયરોગ અને શવદ્ાથથી ્ેકકનદ્રિ અને સિયરોગાતમ્ક શિક્ષણનરો સમાવેિ થાય છ.ે બરી.એડ્.ના િમામ ્કાયમાક્રમરોમાં 

સથાશન્ક િાળાઓમાં જઈને વગમાખંડ શિક્ષણના વયાવિાહર્ક પ્શિક્ષણના મજબૂિ સવરૂપનરો સમાવેિ થિે. 

બરી.એડ.ના િમામ ્કાયમાક્રમરો શવષયને ભણાવવાનરી ્કરોઈપણ પ્શક્રયા દરમયાન ભારિરીય બંધારણમાં દિામાવેલ 

મૂળભૂિ ફરજો (અનુચછદે 41-A) અને અનય બંધારણરીય જોગવાઈઓના પાલન ્કરવા પર ભાર આપવામાં 

આવિે. આમાં પયામાવરણ જાગૃશિ અને િેના સંરક્ષણ અને સાિતયપૂણમા શવ્કાસ પ્તયે સંવેદનિરીલિાને પણ 

યરોગય રરીિે જોડવામાં આવિે. જથેરી પયામાવરણનું શિક્ષણ િાળાના અભયાસક્રમનું અશભન્ન અંગ બનિે.

5.25 ખાસ ્ૂટ્ંકાગાળાના સથાશન્ક શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ ્કાયમાક્રમરો BITE, DIET અથવા િાળા સં્ુકલમાં પણ ઉપલબધ 

થિે. જનેાથરી સથાશન્ક વયવસાયરો, જ્ાન અને ્કૌિલયરો જવેા ્ેક સથાશન્ક ્કલા, સંગરીિ, ્ૃકશષ, વયવસાય, 

રમિ, સુથારરી્કામ અને અનય વયાવસાશય્ક ્કલાઓને પ્રોતસાિન આપવાના િેિુસર નામના પાત્ સથાશન્ક 

વયક્િઓને િાળાઓ અથવા િાળા સં્ુકલરોમાં ‘મુખય પ્શિક્ષ્ક’ સવરૂપે ભણાવવા મા્ટ ેશનયુ્િ ્કરવામાં 

આવિે.

5.26 બિુશવદ્ાિાખા્કરીય મિાશવદ્ાલયરો અને શવશ્વશવદ્ાલયરોમાં બરી.એડ.પછરીના ્ૂટ્ંકાગાળાના ‘પ્માણપત્ 

અભયાસક્રમરો’ પણ વયાપ્કપણે ઉપલબધ ્કરાવવામાં આવિે, જ ેશિક્ષણના શવશિષ્ ક્ષેત્રોમાં આગળ વધવા 

ઇચછિા િરોય િેઓને શવશિષ્ જરૂહરયાિવાળા શવદ્ાથથીઓનું શિક્ષણ અથવા િાળા પ્ણાલરીમાં નેિૃતવ અને 

વયવસથાપ્કના પદ પર ્ેક પાયાનું, પ્ારંશભ્ક, ઉચચિર પ્ાથશમ્ક અને માધયશમ્ક સિરરો વચચે એ્ક સિરમાંથરી 

બરીજા સિરમાં જવા ઈચછિા િરોય. 

5.27 એ સવરી્કારવામાં આવયું છ ે્ેક શવિેષ શવષય શિક્ષણ મા્ટ ેઆંિરરાષ્ટ્રીય સિર પર અને્ક અધયાપનિાસ્ત્ર 

અશભગમરો િરોઈ િ્ેક છ.ે NCERT શવશભન્ન શવષયરોનરી શિક્ષણ શવશધઓનું અધયયન, સંિરોધન, લેખન અને 

એ્કરી્કરણ ્કરિે. િેમજ ભલામણરો ્કરિે ્ેક આ પૈ્કરી િું િરીખરીને િેને ભારિમાં વયવિારમાં ઉપયરોગમાં 

લેવાિરી શવશધઓમાં સામેલ ્કરરી િ્કાય છ.ે
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5.28 વષમા:2021 સુધરીમાં NCTE દ્ારા NCERT સાથે પરામિમા ્કરરી નવરી શિક્ષણ નરીશિ 2020ના શસદ્ધાંિરોના 

આધાર પર એ્ક નવરી અને શવસિૃિ શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણના િેિુસર રાષ્ટ્રીય અભયાસક્રમ રૂપરેખા NCFTE 

2021માં િૈયાર ્કરવામાં આવિે. આ માળખું રાજય સર્કારરો, ્ેકનદ્ર સર્કારના સંબંશધિ મંત્ાલયરો/શવભાગરો 

અને શવશવધ શનષણાિ સંસથાઓ સહિિ િમામ હિિધાર્કરો સાથે ચચામા બાદ શવ્કસાવવામાં આવિે. અને 

િમામ પ્ાદેશિ્ક ભાષાઓમાં ઉપલબધ ્કરાવવામાં આવિે. NCFTE 2021 માં વયાવસાશય્ક શિક્ષણ મા્ટ ે

શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ અભયાસક્રમનરી અપેક્ષાઓને પણ ધયાનમાં રાખવામાં આવિે. તયારબાદ સંિરોશધિ NCF 

માં પહરવિમાન અને શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણનરી નવરીન અપેક્ષાઓને દિામાવિા NCFTEમાં દર 4-10 વષમામાં સંિરોધન 

્કરવામાં આવિે.

5.29 છવે્ટ,ે શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ વયવસથાનરી પ્ામાશણ્કિાને સંપૂણમાપણે જાળવરી રાખવા દેિમાં ચલાવવામાં આવિા 

સબસ્ટાનડડમા સ્ટનેડ-અલરોન ્ટરીચર એજયુ્ેકિન સંસથાઓ (TIE) સામે ્કડ્ક ્કાયમાવાિરી ્કરવામાં આવિે, જમેાં 

જરૂર પડ્ે િેમને બંધ ્કરવાનરો પણ સમાવેિ થાય છ.ે 
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6.1 સામાશજ્ક નયાય અને સમાનિા પ્ાપ્ત ્કરવા મા્ટ ેશિક્ષણ એ સૌથરી મરો્ુટ ંસાધન છ.ે સવમાસમાવેિ્ક અને 

શિક્ષણનરી સમાન િ્કરો (જ ેખરેખર પરોિાનરી રરીિે એ્ક આવશય્ક ધયેય છ)ે સવમાસમાવેિ્ક અને નયાયરી 

સમાજ પ્ાપ્ત ્કરવા મા્ટ ેપણ મિત્વપૂણમા છ,ે જમેાં દરે્ક નાગહર્કને પરોિાના સવ્પનરો સા્કાર ્કરવાનરી, 

શવ્કાસનરી અને અને રાષ્ટ્ના શવ્કાસમાં યરોગદાન આપવાનરી િ્ક મળે છ.ે શિક્ષણ વયવસથાનરો ઉદ્િે ભારિના 

બાળ્કરોને લાભ પિોંચાડવાનરો િરોવરો જોઈએ, જથેરી ્કરોઈ પણ બાળ્ક જનમના આધારે ્ેક પહરવાહર્ક ્ેક 

સામાશજ્ક પૃષ્ઠભૂશમના ્કારણે અધયયન અને શ્ેષ્ઠ િાલરીમ મેળવવાનરી ્કરોઈ િ્ક ના ગુમાવે. આ નરીશિ એ 

વાિનરી પુકષ્ ્કરે છ ે્ેક િાળા શિક્ષણમાં પિોંચ, ભાગરીદારરી અને શિક્ષણનાં પહરણામરોમાં સામાશજ્ક સિરમાં 

રિેલરી ખામરીઓ દૂર ્કરવરી એ િમામ શિક્ષણક્ષેત્ના શવ્કાસ ્કાયમાક્રમરોનું મુખય ધયેય બનરી રિેિે. આ પ્્કરણ 

એ પ્્કરણ 14 સાથે પણ સંબંધ ધરાવે છ ેજમેાં ઉચચ શિક્ષણમાં સમાનિા અને સવમાસમાવેિ્કિાના સમાન 

મુદ્ાઓ પર ચચામા ્કરવામાં આવરી છ.ે

6.2 ભારિરીય શિક્ષણ વયવસથા અને એ્ક પછરી એ્ક સર્કારરી નરીશિઓએ િાળા શિક્ષણના િમામ સિરરોમાં 

જાિરીયિા અને સામાશજ્ક વગમાના અંિરને દૂર ્કરવાનરી હદિામાં સિિ પ્ગશિ ્કરરી છ,ે પરંિુ મરો્ટરી 

અસમાનિા િજુ પણ છ ે ખાસ ્કરરીને સામાશજ્ક-આશથમા્ક રરીિે વંશચિ જૂથરો (Socio-Economically 

Disadvantaged Groups – SEDGs), જમેાં ખાસ ્કરરીને મહિલા અને ્ટટ્ાનસજનેડર વયક્િઓનરી આગવરી 

ઓળખ, સામાશજ્ક-સાંસ્ૃકશિ્ક ઓળખ (જમે ્ેક અનુસૂશચિ જાશિ, અનુસૂશચિ જનજાશિ, ઓબરીસરી અને 

ધાશમમા્ક લઘુમિરીઓ) ભૌગરોશલ્ક ઓળખ (જમે ્ેક ગામડાઓના શવદ્ાથથીઓ, નાના િિેરરો અને મિતિવા્કાંક્ષરી 

શજલ્લાઓ), અને સામાશજ્ક-આશથમા્ક કસથશિ (પ્વાસરી સમુદાય, શનમન આવ્કવાળા પહરવારરો, અસિાય 

કસથશિમાં રિેિા બાળ્કરો, બાળિસ્કરરીથરી પરીહડિ બાળ્કરો, અનાથ અને ભરીખ માંગિા બાળ્કરો અને િિેરરી 

ગરરીબ બાળ્કરો, હદવયાંગિા (િારરીહર્ક િેમજ અધયયન સંબંશધિ) ને લગિરી બાબિરો સામેલ છ.ે િાળાઓમાં 

એ્ંકદરે નોંધણરીમાં ધરોરણ 1 થરી 12 માં સિિ ઘ્ટાડરો થિરો જાય છ,ે પરંિુ આમાંનરી ઘણરી SEDGs મા્ટ ે

નોંધણરીમાં નોંધપાત્ ઘ્ટાડરો નોંધાયરો છ,ે જમેાં આ દરે્ક SEDGમાં શવદ્ાથથીનરીઓ મા્ટ ેવધુ ઘ્ટાડરો થયરો 

છ ેઅને ઘણરીવાર ઉચચ શિક્ષણમાં વધુ ઘ્ટાડરો થાય છ.ે સામાશજ્ક-સાંસ્ૃકશિ્ક ઓળખનરી અંદર આવિા 

SEDGનરી ્ૂટ્ંકરી કસથશિ પે્ટા શવભાગરોમાં આપવામાં આવરી છ.ે

6. 
સમાન અને સવ્ઘસમાવેિક શિક્ષણઃ સવવોપલબધ 
અધયયન
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6.2.1 U-DISE 2016-17 નરી માહિિરી અનુસાર, પ્ાથશમ્ક ધરોરણના ્ુકલ શવદ્ાથથીઓમાં અનુસૂશચિ જાશિના 19.6% 

શવદ્ાથથી છ ે પરંિુ આ દર ઉચચિર માધયશમ્ક ્કક્ષાએ 17.3 % જોવા મળે છ,ે આ િાળા છરોડવાનરો દર 

અનુસૂશચિ જનજાશિના શવદ્ાથથી પ્વેિ-નોંધણરીના દર (10.6 % થરી 6.8 %) છ ેઅને હદવયાંગ શવદ્ાથથીઓમાં 

આ દર (1.1 % થરી 0.24 %) છ ેજ ેઅશિગંભરીર બાબિ છ.ે અને આ દરે્ક ્ેક્ટગેરરીમાં પણ છરો્કરરીઓનરો િાળા 

છરોડવાનરો દર ખૂબ ઊંચરો જોવા મળે છ ેખાસ ્કરરીને ઉચચિર માધયશમ્ક ્કક્ષાએ વધુ ગંભરીર જોવા મળે છ.ે

6.2.2 અનુસૂશચિ જાશિઓમાં નામાં્કન અને િે નામાં્કન જાળવરી રાખવાનરી કસથશિમાં, ગુણવતિાયુ્િ િાળાઓનરી 

અછિ, ગરરીબરી, સામાશજ્ક રરીશિ હરવાજ, પ્થાઓ ્ેક ભાષા જવેા શભન્ન ્કાર્કરોના ્કારણે નુ્કસાનજન્ક 

પ્ભાવ પડ ેછ.ે અનુસૂશચિ જાશિના બાળ્કરો સુધરી પિરોચવું, ભાગરીદારરી ્ેક પહરણામનરી પ્ાકપ્તમાં આવિા 

અંિરાયરોને દૂર ્કરવા મા્ટનેું લક્ય મુખય લક્યરોમાંનું એ્ક રિેિ. સાથરોસાથ અનય પછાિ વગમા (OBC) ્ેક 

જઓેને પિેલેથરી જ સામાશજ્ક અને િૈક્ષશણ્ક રરીિે પછાિ િરોવાના આધારે ઓળખવામાં આવે છ ેિેના પર 

પણ શવિેષ ધયાન આપવાનરી આવશય્કિા છ.ે

6.2.3 શવશવધ ઐશિિાશસ્ક અને ભૌગરોશલ્ક પહરબળરોને ્કારણે આહદજાશિ સમુદાય અને અનુસૂશચિ જનજાશિના 

બાળ્કરો પણ બિુશવધ સિરે ઘણા અવરરોધરો અને સમસયાઓનરો સામનરો ્કરે છ.ે આહદજાશિ સમુદાયરોના 

બાળ્કરોને ઘણરીવાર િેમનરી િાળાનું શિક્ષણ સાંસ્ૃકશિ્ક અને િૈક્ષશણ્ક બંને રરીિે િેમના જીવન મા્ટ ેઅસંગિ 

અને શવદેિરી લાગે છ.ે આહદવાસરી સમુદાયરોના બાળ્કરોના ઉતથાન મા્ટનેા ઘણરી સુયાયરોશજિ યરોજનાઓ પર 

અમલ િાલમાં ચાલુ છ ેઅને િે ચાલુ રખાિે, આહદવાસરી સમુદાયરોના બાળ્કરોને આવરી યરોજનાઓના િુભ 

ઉદ્શેયનરી ખાિરરી ્કરાવવા મા્ટ ેશવિેષ પદ્ધશિ બનાવવાનરી જરૂર છ ેજથેરી િેઓ આ યરોજનાઓનરો લાભ 

મેળવરી િ્ેક.

6.2.4 લઘુમિરીઓનું પણ િાળા શિક્ષણ અને ઉચચ શિક્ષણમાં પ્માણમાં ઓછુ ંપ્શિશનશધતવ છ.ે નવરી શિક્ષણ નરીશિ 

િમામ લઘુમિરી સમુદાયરોના બાળ્કરોના શિક્ષણને પ્રોતસાિન આપવા મા્ટનેા પ્યાસરોના મિત્વને સવરી્કારે છ,ે 

અને ખાસ ્કરરીને િે સમુદાયરો ્ેક જનેું પ્શિશનશધતવ શિક્ષણ ક્ષેત્માં ઓછુ ંછ.ે

6.2.5 નરીશિ, બાળ્કરોનરી શવિેષ જરૂહરયાિરો (CWSN) અથવા હદવયાંગ, અનય બાળ્કરોનરી જમે ગુણવતિાયુ્િ 

શિક્ષણ મેળવવાનરી સમાન િ્કરો પૂરરી પાડવા મા્ટ ેસક્ષમ પદ્ધશિ રચવાના મિત્વને પણ માનય રાખે છ.ે

6.2.6 નરીચેના પે્ટા શવભાગરોમાં દિામાવેલ િાળા શિક્ષણમાં સામાશજ્ક વગમાના અંિરાલરોને ઘ્ટાડવા પર ધયાન ્ેકકનદ્રિ 

્કરવા મા્ટ ેઅલગ વયૂિરચના બનાવવામાં આવિે.
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6.3 પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ (ECCE), મૂળભૂિ સાક્ષરિા અને સંખયાજ્ાન, િાળાપ્વેિ, નોંધણરી 

અને િાજરરીને લગિરી ગંભરીર સમસયાઓ અને ભલામણરો પ્્કરણ 1 માં ચચામાઈ, અપ્સિુિ અને વંશચિ જૂથરો 

મા્ટ ેખાસ ્કરરીને સંબંશધિ અને મિત્વપૂણમા છ.ે િેથરી, પ્્કરણ 1-3 ના પગલાં SEDGs મા્ટ ેસંયુ્િ રરીિે 

લક્યાંહ્કિ ્કરવામાં આવિે.

6.4 આ ઉપરાંિ, શવશવધ સફળ નરીશિઓ અને યરોજનાઓ જવેરી ્ેક લક્યાંહ્કિ શિષયવૃશતિ, માિાશપિાને િેમના 

બાળ્કરોને િાળામાં મરો્કલવા મા્ટ ેપ્રોતસાહિિ ્કરવા મા્ટ ેિરિરી રરો્કડ પહરવિન, પહરવિન મા્ટ ેસાય્કલરો 

આપવરી વગેરે; જનેે લરીધે ચરોક્સપણે િાળા પ્ણાલરીમાં SEDGs નરી ભાગરીદારરીમાં નોંધપાત્ વધારરો થયરો 

છ ેએ સફળ નરીશિઓ અને યરોજનાઓને દેિભરમાં નોંધપાત્ રરીિે મજબૂિ બનાવવરી આવશય્ક છ.ે

6.5 એવા સંિરોધનરોને ધયાનમાં લેવા પણ જરૂરરી બનિે ્ેક ્કયા SEDGs મા્ટ ે ્કયા પગલાં ખાસ ્કરરીને 

અસર્કાર્ક છ ેદાખલા િરરી્ેક, સલામિરી લાભરોને લરીધે - સાય્કલ પૂરરી પાડવરી અને િાળાને પ્વેિ આપવા 

મા્ટ ેસાય્કલ ચલાવિા શવદ્ાથથીનું જૂથ અને પગપાળા ચાલિા શવદ્ાથથીઓનું જૂથ બનાવવું - િે ખાસ ્કરરીને 

શવદ્ાથથીનરીઓને િાળામાં િાજરરી આપવરી વધુ સલામિ બનાવે છ ે- અને માિા-શપિાને માનશસ્ક શચંિામાંથરી 

મુક્િ આપે છ.ે દરે્ક શવદ્ાથથીને વયક્િગિ ધયાન આપવા મા્ટ ેશિક્ષ્કરો અને સિશિક્ષ્કરો, પરીઅર ટ્ુ્ટરોરીંગ, 

દૂરવિથી િાળા, યરોગય માળખા્કરીય સુશવધાઓ, િ્કનરી્કરીનરો યરોગય ઉપયરોગ, ખાસ ્કરરીને હદવયાંગ બાળ્કરો 

મા્ટ ેઅસર્કાર્ક િરોઈ િ્ેક છ.ે ગુણવતિાયુ્િ પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ (ECCE) પ્દાન ્કરિરી 

િાળા આશથમા્ક રરીિે પછાિ એવા પહરવારરોમાંથરી આવિા બાળ્કરો મા્ટ ેસૌથરી વધુ લાભદાય્ક છ.ે ખાસ 

્કરરીને િિેરરી ગરરીબ શવસિારરોમાં યરોગય સલાિ્કારરો અને સારરી રરીિે પ્શિશક્ષિ સામાશજ્ક ્કાયમા્કર ્ેક જ ે

શવદ્ાથથીઓ, માિાશપિા, િાળાઓ અને શિક્ષ્કરો સાથે મળરીને શવદ્ાથથીઓનરી િાળામાં િાજરરી અને અધયયન 

શનપજોને સુધારવા મા્ટ ે્કાયમા ્કરે છ ેઅને િેમનરી સાથે જોડાિા િરોય છ ેજ ેશવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેઅસર્કાર્ક બને 

છ ે.

6.6 ઉપલબધ માહિિરી બિાવે છ ે્ેક ચરોક્સ ભૌગરોશલ્ક ક્ષેત્રોનરી માનવવસિરીમાં SEDGs નરી ્ટ્કાવારરી ખૂબ વધુ 

િરોય છ.ે ઉપરાંિ, તયાં ભૌગરોશલ્ક સથાનરો છ ેજ ેઅલપશવ્કશસિ શજલ્લાઓ િરરી્ેક ઓળખ ધરાવે છ ેિેમના 

િૈક્ષશણ્ક શવ્કાસ મા્ટ ેપ્રોતસાિન આપવા મા્ટ ેખાસ પ્યાસરોનરી જરૂર છ.ે િેથરી, એવરી ભલામણ ્કરવામાં 

આવે છ ે્ેક િૈક્ષશણ્ક રરીિે વંશચિ SEDGs નરી મરો્ટરી વસિરી ધરાવિા દેિના પ્દેિરોને શવિેષ શિક્ષણ ઝરોન 

(SEZ) જાિેર ્કરવા જોઈએ, જયાં બધરી યરોજના અને નરીશિઓને મિતિમ રરીિે અમલમાં મૂ્કવામાં આવે છ ે

અને સાચા અથમામાં િેમનરી િૈક્ષશણ્ક પહરકસથશિને િ્કારાતમ્ક હદિામાં પહરવશિમાિ થાય.
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6.7 આપણે જોઈ િ્કરીએ છરીએ ્ેક અલપ-પ્શિશનશધતવ ધરાવિા બધાં સમૂિરોમાં અડધરી સંખયા મહિલાઓનરી છ.ે 

દુભામાગયવિ, SEDGs નરી સાથે થિા અનયાયનરો સામનરો આ સમૂિનરી મહિલાઓએ જ ્કરવરો પડિરો િરોય છ.ે 

વધુમાં આ નરીશિ સમાજમાં અને સામાશજ્ક ઘડિરમાં મહિલાઓનરી શવિેષ અને શનણામાય્ક ભૂશમ્કાને જાણે 

છ;ે િેથરી યુવિરીઓને ગુણવતિાયુ્િ શિક્ષણ પૂરં પાડવું એ માત્ વિમામાન સમયમાં જ નિીં પણ ભશવષયમાં 

પણ એ્ટલું જ અગતયનું બનરી રિેિે . મહિલાઓને િાળા શિક્ષણમાં વધુને વધુ સમાશવષ્ ્કરવરી એ SEDGs 

મા્ટ ેશિક્ષણ સિર વધારવાનરો શ્ેષ્ઠ માગમા છ.ે આ નરીશિ આમ સૂચવે છ ે્ેક SDGs ના શવદ્ાથથીઓને સમાવવા 

મા્ટ ેબનાવવામાં આવેલરી નરીશિઓ અને યરોજનાઓ ખાસ ્કરરીને આ છરો્કરરીઓને લક્યમાં રાખરીને બનાવવરી 

જોઈએ.

6.8 આ ઉપરાંિ, િમામ છરો્કરરીઓ િેમજ ્ટટ્ાંસજનેડર શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેસમાન ગુણવતિાયુ્િ શિક્ષણ પ્દાન 

્કરવા મા્ટ ેરાષ્ટ્નરી ક્ષમિા શવ્કસાવવા ભારિ સર્કાર એ્ક ‘જાિરીયિા-સમાવેિન ભંડરોળ’ નરી રચના ્કરિે. 

્ેકનદ્ર સર્કાર દ્ારા નક્રી ્કરવામાં આવેલરી પ્ાથશમ્કિાઓને અમલમાં મૂ્કવા મા્ટ ેઆ ભંડરોળ ઉપલબધ 

રિેિે, જમે ્ેક શિક્ષણનરી પિોંચ મેળવવા મા્ટ ેસ્ત્રરી અને ્ટટ્ાંસજનેડર બાળ્કરોને સિાય ્કરવા મા્ટ ેશનણામાય્ક 

(જમે ્ેક સવચછિા અને િૌચાલય, સાઇ્કલ, િરિરી રરો્કડ પહરવિન, વગેરેનરી જોગવાઈ); ભંડરોળ રાજય અને 

મહિલામાં ્ટટ્ાંસજનેડર બાળ્કરોનરી િાળાપ્વેિ અને અધયયનમાં ભાગરીદારરી મા્ટનેા સથાશન્ક સંદભમા-શવશિષ્ 

અવરરોધરોને દૂર ્કરે િેવા અસર્કાર્ક સમુદાય-આધાહરિ િસિક્ષેપરોને સમથમાન આપવા અને પ્માશણિ 

્કરવામાં પણ રાજયરોને સક્ષમ ્કરિે. સમાન ‘સમાવેિન ભંડરોળ (ઇન્લુઝન ફંડ)’ યરોજનાઓનરો શવ્કાસ 

પણ SEDGs અને અનય લરો્કરો મા્ટ ેસમાન પ્વેિ અને બરીજા મુદ્ાઓ મા્ટ ે્કરવામાં આવિે. મૂળરૂપે, આ 

નરીશિનરો િેિુ ્કરોઈ પણ જાશિ અથવા અનય સામાશજ્ક-આશથમા્ક રરીિે વંશચિ જૂથના બાળ્કરો મા્ટ ેશિક્ષણમાં 

(વયાવસાશય્ક શિક્ષણ સહિિ) નરી પ્વેિનરી બા્કરી રિેલરી અસમાનિાને દૂર ્કરવાનરો છ.ે

6.9 એવા સથળરો ્ેક જયાં િાળા સુધરી પિરોચવા મા્ટ ેલાંબુ અંિર ્કાપવું પડ ેછ ેિેવા શવસિારરોમાં જવાિર નવરોદય 

શવદ્ાલય જવેા શનિુલ્ક છાત્ાલયરોનું શનમામાણ ્કરવામાં આવિે. ખાસ ્કરરીને જ ેશવદ્ાથથી મા્ટ ેસામાશજ્ક અને 

આશથમા્ક રરીિે વંશચિ, િે િમામ બાળ્કરો, ખાસ ્કરરીને છરો્કરરીઓ મા્ટ ેસુરક્ષા સહિિનરી િમામ સગવડરો અને 

મા્ટ ેયરોગય વયવસથાઓ ઊભરી ્કરવામાં આવિે. ્કસિૂરબા ગાંધરી બાશલ્કા શવદ્ાલય (KGBV) ને સામાશજ્ક 

અને આશથમા્ક રરીિે વંશચિ પૃષ્ઠભૂશમનરી ગુણવતિાવાળરી િાળા (ધરોરણ 12 સુધરી) નરી ભાગરીદારરી વધારવા 

મા્ટ ેમજબૂિ અને શવસિૃિ ્કરવામાં આવિે. વધારાના જવાિર નવરોદય શવદ્ાલય અને ્ેકકનદ્રય શવદ્ાલય 

ઊભા ્કરવામાં આવિે. ઉચચ ગુણવતિાનરી િૈક્ષશણ્ક િ્કરો વધારવા મા્ટ ેખાસ ્કરરીને શવ્કાસિરીલ અને 

અલપશવ્કશસિ શજલ્લાઓ, શવિેષ શિક્ષણ ઝરોન (SEZ) અને અનય વંશચિ શવસિારરોમાં દેિભરમાં શનમામાણ  
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્કરાિે. પ્ારંશભ્ક બાળપણનરી સંભાળ અને શિક્ષણ મા્ટ ેઓછામાં ઓછુ એ્ક વષમા ઉમેરવા મા્ટ ેપૂવમા-પ્ાથશમ્ક 

િાળા શવભાગરો ્ેકનદ્રરીય શવદ્ાલય અને દેિનરી અનય પ્ાથશમ્ક િાળાઓમાં, ખાસ ્કરરીને પછાિ શવસિારરોમાં 

પૂવમાપ્ાથશમ્ક િાળાના વગષો ઉમેરવામાં આવિે. 

6.10 પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ (ECCE) અને િાળા પ્ણાલરીમાં હદવયાંગ બાળ્કરોના સમાવેિ અને 

સમાન ભાગરીદારરીને ઉચચિમ અગ્િા આપવામાં આવિે. હદવયાંગ બાળ્કરોને સક્ષમ ્કરવામાં આવિે. 

મૂળભૂિથરી લઈને ઉચચ શિક્ષણ સુધરીનરી શનયશમિ િાળા પ્શક્રયામાં સંપૂણમા રરીિે ભાગ લેવા. હદવયાંગ 

વયક્િઓ સાથેનરો અશધ્કાર(RPWD) અશધશનયમ 2016 એ સમાશવષ્ શિક્ષણને એ્ક ‘શિક્ષણ પ્ણાલરી’ 

િરરી્ેક વયાખયાશયિ ્કરે છ ેજમેાં અસમથમાિાવાળા અને બરીજા સામાનય શવદ્ાથથી એ્ક સાથે િરીખે છ ેઅને 

શિક્ષણ પ્ણાલરી અને િરીખવા યરોગય રરીિે હદવયાંગ શવદ્ાથથીઓના શવશવધ પ્્કારના શિક્ષણનરી જરૂહરયાિરોને 

પૂણમા ્કરવા મા્ટ ેઅનુ્ૂકળ છ.ે આ નરીશિ આરપરીડબલયુડરી એ્્ટ 2016 નરી જોગવાઈ સાથે સંપૂણમા સુસંગિ છ ે

અને િાળા શિક્ષણના સંદભમામાં િેનરી િમામ ભલામણરોનું સમથમાન ્કરે છ.ે રાષ્ટ્રીય અભયાસક્રમનું માળખું 

િૈયાર ્કરિરી વખિે NCERT હદવયાંગજન શવભાગના રાષ્ટ્રીય સંસથાનરો જવેરી શવશિષ્ સંસથાનરો સાથે 

પરામિમા ્કરિે. 

6.11  આ મા્ટ,ે િાળા/િાળા સં્ુકલને હદવયાંગ બાળ્કરોના એ્કરી્કરણ, ક્રરોસ-હડસેશબશલ્ટરી િાલરીમવાળા શવિેષ 

શિશક્ષ્કરોનરી ભરિરી, અને જયાં જરૂરરી િરોય તયાં સંસાધન ્ેકનદ્રરોનરી સથાપના, ખાસ ્કરરીને ગંભરીર અથવા 

બિુશવધ અપંગ બાળ્કરો મા્ટ ેસંસાધનરો પૂરા પાડવામાં આવિે. હદવયાંગ બાળ્કરોને અવરરોધ મુ્િ પ્વેિ 

RPWD એ્્ટ મુજબ સક્ષમ ્કરવામાં આવિે. હદવયાંગ બાળ્કરોનરી શવશવધ ્ેક્ટગેરરીમાં શવશવધ જરૂહરયાિ 

િરોય છ.ે િાળાઓ અને િાળા સં્ુકલ આ જરૂહરયાિરોને આધારે ્કામ ્કરિે અને શવ્કલાંગરોના બધા 

બાળ્કરોને િેમનરી જરૂહરયાિરોને અનુરૂપ બનાવવા અને સિાય્ક ્કામગરીરરી પૂરરી પાડવા અને વગમાખંડમાં 

િેમનરી સંપૂણમા ભાગરીદારરી અને સમાવેિનરી ખાિરરી ્કરવા મા્ટ ેમદદ ્કરિે.ખાસ ્કરરીને, સિાય્ક અધયયન 

સામગ્રી, જરૂરરી ઉપ્કરણરો િેમજ યરોગય િ્કનરી્કરી સાધનરોનરી સાથે પૂરિા પ્માણમાં ભાષા્કરીય જ્ાન પ્ાપ્ત 

્કરવાનરી સામગ્રી (જમે્ેક સુલભ બને િેવા મરો્ટરી મુશદ્રિવાળા િથા બ્રેઈલમાં ઉપલબધ પાઠ્યપુસિ્કરો) હદવયાંગ 

બાળ્કરોને સરળિાથરી ઉપલબધ ્કરવવામાં આવિે, જથેરી ્કરરીને િેઓ વગમાખંડમાં શિક્ષ્કરો િેમજ સિપાઠરીઓ 

સાથે સવાભાશવ્ક રૂપે જોડાઈ િ્ેક. આ બાબિ બધરી જ િાળા્કરીય પ્વૃશતિઓમાં લાગુ ્કરવામાં આવિે, જમેાં 

શવશવધ ્કલાક્ષેત્, રમિગમિ, િેમજ વયવસાય સંબંશધિ પ્ાયરોશગ્ક શિક્ષણ પણ સમાશવષ્ છ.ે NIOS દ્ારા 

ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ મરોડ્ુલ શવ્કસાવવામાં આવિે, જથેરી બાળ્કરોને ભારિરીય સાં્ેકશિ્ક ભાષા િરીખવાડરીને, 

અને અનય મૂળભૂિ શવષયરો િે ભારિરીય સાં્ેકશિ્ક ભાષાના માધયમથરી ભણાવરી િ્કાય. હદવયાંગ બાળ્કરોનરી 

સલામિરી અને સુરક્ષા િરફ ખાસ ધયાન આપવામાં આવિે.
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6.12 RPWD એ્ક્ટ 2016 ના અંિગમાિ, જ ેબાળ્કરોનરો સમાવેિ બેનચમા્કમા હદવયાંગિામાં થાય છ,ે િેઓને શનયશમિ 

અથવા શવિેષ િાળાનરી પસંદગરી ્કરવાનરી છૂ્ટ અપાિે. સાધન સંપન્ન ્ેકનદ્રરો, શવિેષ શિક્ષ્કરોના સિયરોગ સાથે 

પુનવમાસન અને શિક્ષણનરી માંગ ્કરનારા શવદ્ાથથીઓ ્ેક જઓે ખૂબ જ ગંભરીર હદવયાંગિાનરો ભરોગ બનયા છ ે

િેઓને મદદ અપાિે, િે સાથે િેમના માિા-શપિા અથવા વાલરીઓને પણ ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ ગૃિશિક્ષણ 

આપવા મા્ટનેરી મદદ અને સિયરોગ અપાિે. જ ે શવદ્ાથથીઓ ખૂબ જ ગંભરીર હદવયાંગિાને લરીધે િાળાએ 

જવામાં સમથમા નથરી િેઓને મા્ટ ેઘરે જ શિક્ષણ પ્ાપ્ત ્કરવાનરી વયવસથા ્કરવામાં આવિે. આ પ્્કારે શિક્ષણ 

પ્ાપ્ત ્કરવાનરી પદ્ધશિને સામાનય શિક્ષણ પદ્ધશિનરી જમે જ સવરી્કારવામાં આવિે. આ ગૃિશિક્ષણ પદ્ધશિમાં 

્કાયમાદક્ષિા અને ્કાયમાક્ષમિા જળવાઈ રિે િેમજ સમાનિાના િ્કનરો અમલ થઈ રિે, િે મા્ટ ે સમયાંિરે 

આ્કલન (ઓહડ્ટ)નું આયરોજન પણ ્કરવામાં આવિે. ગૃિશિક્ષણ મા્ટનેા બધા જ ધરોરણરો અને માગમાદશિમા્કા 

RPWD એ્ક્ટ 2016 મુજબ નક્રી ્કરવામાં આવિે. આ સાથે જ એ સપષ્ બને છ ે્ેક બધા જ બાળ્કરો, જમેાં 

હદવયાંગ બાળ્કરો પણ સમાશવષ્ છ ેિેઓને શિક્ષણ આપવાનરી બધરી જ જવાબદારરી રાજય સર્કારનરી છ ેઅને 

િેના યરોગય અમલરી્કરણ મા્ટ ેિ્કનરી્કરોનરો આધાર લેવામાં આવિે. માિા-શપિા િેમજ વાલરીઓ અને િેઓના 

બાળ્કરોને શિક્ષણનરી જરૂહરયાિરો સમજાવરીને શિક્ષણ સામગ્રીનરી વયાપ્ક પ્માણમાં વિેંચણરી ્કરવામાં આવિે. િે 

સાથે માિા-શપિા પરોિાના બાળ્કરોનરી િૈક્ષશણ્ક જરૂહરયાિરોને સમજ,ે િે બાબિને પ્ાથશમ્કિા આપવામાં આવિે.

6.13 મરો્ટાભાગના વગમાખંડરોમાં હદવયાંગ બાળ્કરો િરોય છ ેજઓેને સિિ ્ટ્ેકાનરી જરૂર પડ ેછ.ે અગાઉના સંિરોધનરો 

સપષ્પણે દિામાવે છ ે્ેક આ પ્્કારના બાળ્કરોને જ્ેટલરી મદદ પિોંચાડવામાં આવે, િે્ટલરી િેઓનરી પ્ગશિનરી 

િ્યિામાં વધારરો થાય છ.ે આ મા્ટ ેશિક્ષ્કરોને શવદ્ાથથીઓનરી આ પ્્કારનરી હદવયાંગિા વિેલરી ઓળખવામાં 

મદદ મળે િે પ્્કારે ખાસ આયરોજન ્કરવું જ ઘ્ટ.ે આ મા્ટનેરી શવશિષ્ પ્શક્રયાઓમાં િ્કનરી્કરી મદદનરો 

સમાવેિ થાય છ,ે આ દ્ારા બાળ્કરો િેમનરી ગશિએ ્કાયમા ્કરરી િ્ેક છ,ે જથેરી ્કરરીને દરે્ક બાળ્કનરી ક્ષમિા 

મુજબના અભયાસક્રમરો થ્કરી બાળ્કરોનું યરોગય મૂલયાં્કન ્કરરીને િે પ્્કારનું વાિાવરણ જાળવવાનું, િેમજ 

યરોગય પ્માણપત્ આપવાનું િ્ય બને છ.ે આ પ્્કારનરી સંસથાઓ જવેરી ્ેક New National Assess-

ment Centre, PARAKH, દ્ારા માગમાદશિમા્કા ઘડવામાં આવિે િે સાથે, મૂળભૂિ શિક્ષણથરી લઈને ઉચચ 

શિક્ષણ સુધરીનરી વયવસથામાં મૂલયાં્કનરો મા્ટનેા સાધનરોનરી ભલામણ ્કરવામાં આવિે (જમેાં પ્વેિ પરરીક્ષાઓ 

સમાશવષ્ છ)ે, િે સાથે જ બધા અસક્ષમ શવદ્ાથથીઓને સમાન િ્ક મળરી રિે િે સુશનકચિિ ્કરાિે.

6.14 શિક્ષ્કરોને શવશિષ્ બાળ્કરોને ભણાવવા અંગે જાગૃશિ અને સમજ પૂરરી પાડવામાં આવિે. જમેાં (િરીખવા 

સંબંશધિ અક્ષમિા), જાિરીય સમાનિા અને સંવેદનિરીલિા અને જઓેને સામાશજ્ક રરીિે સવરી્કારવામાં 

આવેલ નથરી િે બધા જ જૂથ પ્તયે સંવેદનિરીલિા રાખવાનું જ્ાન આપવામાં આવિે, જથેરી િેઓ પણ 

સમાજમાં સવમાનભેર આગળ આવરી િ્ેક.
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6.15 વૈ્કકલપ્ક િાળાઓને પ્રોતસાહિિ ્કરરીને િેઓનરી શવશવધ પરંપરાઓ િેમજ વૈ્કકલપ્ક શિક્ષણ પદ્ધશિને 

આગળ લાવવા મા્ટ ેઝૂંબેિ ્કરાિે. િે સાથે જ િેઓને NCFSE દ્ારા સૂચવેલા અભયાસક્રમ મુજબનું 

શિક્ષણ આવરરી લેવા મા્ટ ેમદદ ્કરવામાં આવિે. આ પ્્કારે આ િાળામાં ભણિા શવદ્ાથથીઓ પણ આગળ 

આવરી િ્કિે અને પરોિાનરી ઓળખ સથાપરી િ્કિે. ખાસ ્કરરીને શવજ્ાન, ગશણિ, સામાશજ્ક શવજ્ાન, હિનદરી, 

અંગ્ેજી, અનય રાજ્કરીય ભાષાઓ િથા શવષયરો ભણાવવા મા્ટ ેનાણાં્કરીય સિાય પણ અપાિે. આ સાથે જ 

આ િાળામાં ભણિા શવદ્ાથથીઓને ધરોરણ 1 થરી 12 સુધરી શનધામાહરિ શિક્ષણના ધાયામા પહરણામરો પ્ાપ્ત ્કરવા 

મા્ટ ેસક્ષમ બનાવાિે. િે સાથે જ આ પ્્કારનરી િાળામાં ભણિા શવદ્ાથથીઓને રાજય શિક્ષણ બરોડમા અથવા 

એન્ટરીએ દ્ારા આયરોશજિ પરરીક્ષાઓમાં ભાગ લેવા મા્ટ ેપ્રોતસાહિિ ્કરાિે. જ ેશિક્ષ્કરો શવજ્ાન, ગશણિ, 

ભાષાઓ અને સામાશજ્ક શવજ્ાન ભણાવે છ ેિેઓના જ્ાનવધમાન મા્ટનેરી િાલરીમ પણ િેમને આપવામાં 

આવિે જથેરી િેઓ નવરી શિક્ષણ પ્ણાલરીને યરોગય રરીિે સમજીને િેને ઉપયરોગમાં લાવરી િ્ેક. પુસિ્કાલય અને 

પ્યરોગિાળાઓના શવ્કાસ િરફ ધયાન આપવામાં આવિે, અને િે મા્ટનેરી સામગ્રી જમે ્ેક પુસિ્કરો, જનમાલ, 

િથા અનય શિક્ષણ સંબંશધિ સામગ્રી પણ પૂરરી પાડવામાં આવિે.

6.16 SEDGs, અને અનય સંબંશધિ મુદ્ાઓ ધયાનમાં રાખરીને અનુસૂશચિ જાશિ અને અનુસૂશચિ જનજાશિમાં 

આવનારા શવદ્ાથથીઓને સમાન અશધ્કારરો આપવા િરફ શવિેષ ધયાન અપાિે. િેઓનરી િાળામાં ભાગરીદારરી 

વધારવાના પ્યતનરોના ભાગરૂપે આ પ્્કારના ખાસ ક્ષેત્રોમાં શવિેષ છાત્ાલય, જોડાણ સથાશપિ ્કરિા 

અભયાસક્રમરો, પ્શિભાિાળરી શવદ્ાથથીઓને માધયશમ્ક શિક્ષણના િબકે્ નાણાં્કરીય સિાય, શિષયવૃશતિ, ફરી 

માફરી વગેરે પણ અપાિે જથેરી િેઓ ઉચચ શિક્ષણમાં સરળિાથરી પ્વેિ મેળવરી િ્ેક.

6.17 સંરક્ષણ મંત્ાલયના નેિૃતવ િેઠળ રાજય સર્કારરો પણ માધયશમ્ક િથા ઉચચ માધયશમ્ક િાળાઓમાં જ ેખાસ 

્કરરીને આહદવાસરી પ્ભુતવ ધરાવિા શવસિારરોમાં આવેલ છ,ે િેમાં NCCના ્ેકનદ્રરો ખરોલવા મા્ટ ેપ્રોતસાિન પૂરં 

પાડ ેછ.ે આ સાથે જ શવદ્ાથથીઓમાં રિેલ પ્શિભા અને અનરોખરી ્કાયમાક્ષમિાને ઓળખરી આગળ ભશવષયમાં 

સંરક્ષણ દળરો સાથે િેઓનરી યરોગય ્કારહ્કદથી સથાપવા મા્ટ ેપ્રોતસાિન અપાિે.

6.18 SEDGs દ્ારા ઉપલબધ ્કરાયેલ બધરી જ િ્કરો અને શિષયવૃશતિઓ માત્ એ્ક જ સંસથા િથા વેબસાઈ્ટ દ્ારા 

ઘરોશષિ ્કરવામાં આવિે, જથેરી શવદ્ાથથીઓ સમયસર જાગૃિ રિરીને પરોિાનરી યરોગયિા પ્માણે આ પ્્કારનરી 

‘શસંગલ શવનડરો શસસ્ટમ’ પર સરળિાથરી અરજી ્કરરી િ્ેક.
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6.19 ઉપર દિામાવેલ બધરી જ નરીશિઓ િેમજ પગલાં સંપૂણમા સમાનિા અને સમાશવષ્િા મેળવવાના SEDGs ના 

લક્યને અનુસરે છ ેપરંિુ િે પૂરિું નથરી. આ મા્ટ ેિાળાનરી મૂળભૂિ પરંપરાઓમાં પહરવિમાન લાવવું ખૂબ 

જરૂરરી છ.ે શિક્ષણ પ્ણાલરીમાં ભાગ લેનાર દરે્ક વયક્િ, શિક્ષ્ક, આચાયમા, વિરીવ્ટરી અશધ્કારરી, સલાિ્કાર, 

શવદ્ાથથીઓ બધાજ અનય શવદ્ાથથીઓનરી જરૂહરયાિરો પ્તયે સંવેદનિરીલ બને િે સાથે જ સમાનિા, સનમાન, 

ગરોપનરીયિા બધરી જ બાબિરોને આવ્કારે િરો જ આગળ જિાં સમાવેિ, સમાનિા િથા સનમાન અને 

ગરોપનરીયિા જવેરી બધરી જ જરૂહરયાિરો પૂરરી ્કરરી િ્કાય. આ રરીિે ઘડાયેલા નાગહર્કરો સમાજને મા્ટ ે

જવાબદાર સાશબિ થઇને જ ે્કમજોર છ ેિેને મદદરૂપ બનરી િ્ેક. સમાશવષ્િા િેમજ સમાનિા એ િૈક્ષશણ્ક 

જ્ાનને લગિરી સૌથરી મિત્વનરી બાબિ છ ે(જ ેમા્ટનેરી િાલરીમ બધા જ નેિૃતવ ્કરનારા ્કાયમા્કરરો, વિરીવ્ટરી 

અશધ્કારરીઓ િેમજ અનય લરો્કરોને અપાિે.) આ જ પ્યતનરો થ્કરી વધુને વધુ ઉચચ ગુણવતિા ધરાવનારા 

આગેવાનરો અને શિક્ષ્કરો શવદ્ાથથીઓને જીવનના ઉચચ આદિમા સથાપવા મા્ટ ેમદદરૂપ થિે.

6.20 આ શિક્ષણ પ્ણાલરી દ્ારા શવદ્ાથથીઓને સંવેદનિરીલ બનાવવામાં આવિે જ ેમા્ટનેરી પ્શક્રયા િાળા્કરીય 

સંસ્ૃકશિ, શિક્ષ્કરો અને િાલરીમ પામેલ સામાશજ્ક ્કાયમા્કરરો, િેમજ સલાિ્કારરોનરી મદદથરી િેમજ 

અભયાસક્રમરોમાં પહરવિમાન લાવરીને િેને અનુરૂપ ફેરફાર ્કરરીને િાથ ધરવામાં આવિે. આ િાળા્કરીય 

અભયાસક્રમરોમાં પિેલેથરી જ માનવરીય મૂલયરો જવેા ્ેક બધા લરો્કરો મા્ટ ેઆદર, સિાનુભૂશિ, સહિષણિા, 

માનવાશધ્કાર, જાશિગિ સમાનિા, વૈકશ્વ્ક નાગહર્કતવ, સમાશવષ્િા અને સમાનિા મુખય છ.ે આ સાથે જ 

િેમાં શવગિવાર રરીિે અનય સંસ્ૃકશિઓ, ધમમા, ભાષાઓ, જાિરીય ઓળખ વગેરે માહિિરી આપરીને િે પ્તયે 

સંવેદનિરીલિા દાખવવા સમજ આપવામાં આવિે. લરો્કરો શવશવધિાને અપનાવે, રૂહઢગિ શવચારસરણરીથરી 

દૂર રિરીને અભયાસક્રમ અને સામગ્રી પૂરરી પાડ ેજથેરી બધા જ સમુદાયરો એ્ક શવિાળ સમાજમાં સમરૂપ 

બનરી િ્ેક, િે મા્ટનેા પ્યતનરો િાથ ધરાિે. 
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7.1 સમગ્ શિક્ષા યરોજના િેઠળ સમાશવષ્ સવમા શિક્ષા અશભયાન (SSA) અને દેિભરના રાજયરોમાં થઇ રિેલ અનય 

પ્યાસરો થ્કરી દરે્ક વસાિિમાં િાળાનરી સથાપનાને ્કારણે સમુદાયના દરે્ક બાળ્કને િાળા સુધરી લઇ જવામાં 

મદદ ્કરરી છ ેજનેે લરીધે ઓછા શવદ્ાથથીઓવાળરી િાળાઓનું અકસિત્વ નજરે આવે છ.ે યુ-ડાઈસ 2016 ના 

આં્કડાને આધારે ભારિનરી 28 % સર્કારરી પ્ાથશમ્ક િાળા અને 14.8 % ઉચચિર પ્ાથશમ્ક િાળાઓમાં 

30 ્કરિા પણ ઓછા શવદ્ાથથીઓ પણ ભણે છ.ે 1 થરી 8 ધરોરણવાળરી િાળાઓમાં સરેસાિ 14 શવદ્ાથથીઓ છ ે

જયારે ઘણરી બધરી િાળાઓનરી સરેરાિ 6 થરી ઓછરી છ.ે વષમા 2016-17 માં 1,08,017 િાળાઓ એ્કલ શિક્ષ્ક 

િાળા િિરી જમેાં 1 થરી 5 ધરોરણ ધરાવિરી (85743) િાળાઓ સશવિેષ છ.ે 

7.2 આ ઓછરી સંખયાવાળરી િાળાઓને ્કારણે શિક્ષ્કરોના શનયંત્ણનરી સાથરોસાથ ભૌશિ્ક સંસાધનરોનરી ઉપલબધિાનરી 

દ્રષ્રીએ સારરી િાળાઓનું સંચાલન જહ્ટલ છ ેિેનરી સાથરોસાથ વયવિારૂ નથરી. શિક્ષ્કરોએ ઘણરી વખિ એ્ક સાથે 

એ્ક ્કરિાં વધારે ધરોરણરોમાં અધયાપન ્કરાવવું પડ ેછ ેઅને ્ેક્ટલાય શવષયરો પૈ્કરી એવા શવષયરો પણ સામેલ 

્કરરી િ્કાય ્ેક જનેરી પૃષ્ઠભૂશમ નથરી જવેા ્ેક સંગરીિ, ્કલા, રમિ જવેરી મિતિવનરી બાબિરો િરીખવવામાં આવિરી 

નથરી િેમજ પ્યરોગિાળા, રમિના સાધનરો અને પુસિ્કાલયરોમાં પુસિ્કરો ઓછા ઉપલબધ િરોય છ.ે  

7.3 આ નાનરી િાળાઓને એ્કલરી પાડરી દેવાથરી શિક્ષણ સંબંશધિ પ્શક્રયા પર ન્કારાતમ્ક અસર થાય છ.ે શિક્ષ્કરો અને 

શવદ્ાથથીઓ સમુદાયનરી વચચે રિરીને જ િેમનું શ્ેષ્ઠ ્કામ ્કરરી િ્ેક છ ેઆ રરીિે અલગ રિરીને નિીં. આ પ્્કારનરી 

નાનરી િાળાઓમાં પણ પ્િાસન અને સંચાલનને લગિા ઘણા પ્શ્રો ઉભા થાય છ.ે ભૌગરોશલ્ક શવશવધિા, 

સુલભિા મા્ટનેરી પડ્કારજન્ક પહરકસથશિઓ અને ખૂબ મરો્ટરી સંખયામાં આ પ્્કારનરી િાળાઓ િરોવાથરી બધરી 

જ િાળાઓમાં સમાનપણે ધયાન આપરી િ્કાિું નથરી. વિરીવ્ટરી માળખાં પણ સુલભ રરીિે ગરોઠવાયેલ નથરી જથેરી 

સમગ્ શિક્ષા યરોજના અને િેનરી સં્કશલિ રચના આ િાળાઓમાં શનધામાહરિપણે જોવા મળિરી નથરી.

7. 
િાળા સંકુલ/જૂ્(Cluster)ન્રી સહાય્્રી 
કાય્ઘક્ષમ પ્રિાસન અને અસરકારક ર્રીિે 
સંસાધનો પૂરા પાડવાન્રી પ્રશક્રયા
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7.4 જો ્ેક િાળાઓનું એ્કત્રી્કરણ એ પણ એ્ક શવ્કલપ છ.ે જનેરી ઘણરીવાર ચચામા ્કરવામાં આવે છ.ે જનેે 

ખૂબ જ નયાયપૂવમા્ક શવચારરીને અમલમાં મુ્કવું આવશય્ક છ ેઅને એ પણ તયારે જ જયારે ખાિરરી થાય ્ેક 

િેનાથરી એના અમલ પર ્કરોઈ પ્ભાવ નિીં પડ.ે આ પ્્કારના ઉપાયરોના પહરણામ સવરૂપે માત્ નાના પાયા 

પર એ્કત્રી્કરણનરી સંભાવના જોવા મળે છ ેઅને મરો્ટરી સંખયામાં નાનરી િાળાઓ દ્ારા પ્સિુિ એ્ંકદર 

માળખાગિ સમસયાઓ અને પડ્કાર ઉ્ેકલરી િ્કાિા નથરી.

7.5 આ પડ્કારરોનું સમાધાન રાજય/્ેકનદ્ર િાશસિ પ્દેિરોનરી સર્કારરો દ્ારા 2024 સુધરીમાં િાળાઓનરો સમૂિ 

બનાવરીને અથવા એમનરી સંખયાને સં્કશલિ ્કરવા મા્ટ ેનવરીન પદ્ધશિઓ અપનાવરીને ્કરવામાં આવિે. આ 

પ્્કારનરી પ્શક્રયા પાછળના ઉદેશય એ સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ેિિે ્ેક દરે્ક િાળાઓ...

્ક. ્કલા, સંગરીિ, શવજ્ાન, રમિ, ભાષા, વયાવસાશય્ક શવષય વગેરે સાથે બધા શવષયરો િરીખવવા મા્ટ ેપુરિરી 

સંખયામાં સલાિ્કાર/પ્શિશક્ષિ સામાશજ્ક ્કાયમા્કિામા અને શિક્ષ્ક (વિેંચાયેલા ્ેક અનયથા) િરોવા જોઈએ.

ખ. પયામાપ્ત સંસાધનરો (વિેંચાયેલા ્ેક અનયથા) જમે્ેક પુસિ્કાલય, શવજ્ાન પ્યરોગિાળા, ્કમ્પયુ્ટર લેબ, ્કૌિલય 

પ્યરોગિાળા, રમિના મેદાન, રમિના સાધનરો, અને સુશવધાઓ વગેરે પ્ાપ્ત િરોવા જોઈએ.

ગ. શિક્ષ્કરો, શવદ્ાથથીઓ અને િાળાઓનરી અલગિા દુર ્કરવા સંયુ્િ શવ્કાસ ્કાયમાક્રમરો રચવા,અધયયન-

અધયાપન સામગ્રીનરી વિેંચણરી ્કરવા, સંયુ્િ અધયયન-અધયાપન સામગ્રી શનમામાણ ્કાયમાક્રમ ્કરવા, ્કલાઓ 

અને શવજ્ાનના પ્દિમાનરો યરોજવા, રમિરોનું આયરોજન ્કરવું. ્વરીઝ અને ડરીબે્ટ િથા મેળાઓ જવેરી સંયુ્િ 

પ્વૃશિઓ યરોજવા મા્ટ ેિાળા સમૂિરો અને સમુદાયરોને પ્રોતસાહિિ ્કરવામાં આવે.

ઘ. હદવયાંગ બાળ્કરોના શિક્ષણ મા્ટ ેિાળાઓમાં સિ્કાર અને સિાયિા ઉપલબધ િરોય.

ચ. િાળાઓના દરે્ક જૂથમાં આચાયષો, શિક્ષ્કરો અને અનય લાભાથથીઓ બધા શનણમાયરો લઇ િ્ેક િેવરો િાળા 

સંચાલન િંત્માં સુધારરો ્કરવરો. અને પ્ાથશમ્ક િબક્ાથરી માંડરીને માધયશમ્ક િબક્ા સુધરી આવા િાળા 

જૂથરોને સં્કશલિ ્ેક અધમાસવાયતિ એ્કમ િરરી્ેક જોવામાં આવે.

7.6 ઉપરરો્કિ બાબિને પૂણમા ્કરવા મા્ટ ેએ્ક સંભશવિ િંત્ િાળા પરરીસર નામનરી એ્ક સામૂહિ્ક સંરચનાનરી 

સથાપના થિે. જમેાં એ્ક માધયશમ્ક િાળા િિે. જમેાં પાંચથરી દસ હ્કલરોમરી્ટરના શવસિારમાં આંગણવાડરી 

્ેકનદ્રરો સિરીિ આજુબાજુનરી નરીચલા ધરોરણરોવાળરી બધરી અનય િાળાઓ િિે. આ સલાિ સવમાપ્થમ શિક્ષા 

આયરોગ (1964-66) દ્ારા આપવામાં આવેલ પરંિુ િેને લાગુ પાડવામાં આવેલ નિરી. આ નરીશિ જયાં પણ 

સંભવ િરોય તયાં િાળા પહરસર/સમૂિના શવચારને દઢિાપૂવમા્ક અમલમાં મૂ્કવા ઈચછ ેછ.ે િાળા પહરસર/

સમૂિનરો ઉદેશય વધુ પ્ભાવરી ્કામ્કાજ, સમનવય, નેિૃતવ, પ્િાસન અને ઉત્ૃકષ્ઠ પ્બંધન િિે.

7.7 િાળા સં્ુકલ બનાવવાથરી અને સં્ુકલમાં સંસાધનરોનરી વિેંચણરી અને સમૂિ ઉપયરોગથરી ઘણા લાભ થિે. જમે 

્ેક હદવયાંગ બાળ્કરો મા્ટ ેસારરો સિયરોગ, શવશવધ શવષયરો આધાહરિ શવદ્ાથથી ્કલબ અને સ્ૂકલ પહરસરમાં 
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િૈક્ષશણ્ક/રમિ/્કલા/શિલપ આધાહરિ ્કાયમાક્રમનું આયરોજન, ્કલા, સંગરીિ, ભાષા, વયાવસાશય્ક શવષયરો 

અને િારરીહર્ક શિક્ષણના શનષણાિ શિક્ષ્કરોના સિ્કારથરી િાળા પ્વૃશતિઓ, ઓનલાઇન વગષો આયરોજીિ 

્કરવા મા્ટ ેICT ્ુટલસના ઉપયરોગ સહિિનરી ગશિશવધરીઓનરો વધારે સમાવેિ થિે. સામાશજ્ક ્કાયમા્કિામા અને 

સલાિ્કારરોનરી મદદથરી શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેશ્ેષ્ઠ સિયરોગનરી ઉપલબધિા, સારં નામાં્કન, સશમશિઓ (માત્ 

િાળા વયવસથાપન સશમશિઓનરી જગયાએ)ના માધયમથરી સારં અને મજબૂિ પ્િાસન, શનરરીક્ષણ, દેખરેખ 

નવરીનિાઓ અને સથાશન્ક િરીિધાર્કરો દ્ારા લેવાયેલા પગલાંઓ દ્ારા, િાળા, િાળા પ્મુખરો, શિક્ષ્ક, 

શવદ્ાથથીઓ, સિયરોગરી સ્ટાફ, માિા-શપિા અને સથાશન્ક નાગહર્કરોના મરો્ટા અને જીવંિ સમૂિરોના આધારે 

સંસાધનરોના ્ુકિળ ઉપયરોગ દ્ારા આખરી શિક્ષણ વયવસથા ઊજામાવાન અને સમથમા બનિે.

7.8 િાળા સં્ુકલ/જૂથ(Cluster) વયવસથાથરી િાળાસંચાલન સુધરિે અને વધારે ્ુકિળ બનિે. પિેલા DSE 

સ્ૂકલ સં્ુકલ/જૂથ(Cluster) સિર પર અશધ્કાર આપિે. જ ેએ્ક અધમાસવાયતિ એ્કમના રૂપમાં ્કાયમા ્કરિે. 

શજલ્લા શિક્ષણ અશધ્કારરી અને બલરો્ક શિક્ષણ અશધ્કારરી દરે્ક સ્ૂકલ સં્ુકલ/જૂથ(Cluster)ને એ્ક એ્કમ 

માનરી િેનરી સાથે ્કાયમા ્કરિે. સં્ુકલ DSE દ્ારા સોંપાયેલરી જવાબદારરીઓનું શનવમાિન ્કરિે અને એના નરીચે 

આવનારરી િમામ િાળાઓનું સમનવય ્કરિે. DSE દ્ારા િાળા સં્ુકલ/Clusterને ઘણરી સવિંત્િા પ્દાન 

્કરવામાં આવિે. જનેા દ્ારા િે રાષ્ટ્રીય અભયાસક્રમ સંરચના (NCF) અને રાજય અભયાસક્રમ સંરચના 

(SCF)નું પાલન ્કરરીને, સમકનવિ શિક્ષણ પ્દાન ્કરવાનરી હદિામાં જરૂરરી રચનાતમ્ક પગલાં ભરિે. િથા 

અભયાસક્રમ, શિક્ષણિાસ્ત્રના સિર પર પ્યરોગિરીલ થઈ િ્કિે. આ સંગઠનનરી નરીચે િાળા મજબૂિ બનિે 

વધારે સવિંત્િાથરી ્કાયમા ્કરરી િ્કિે અને આનાથરી િાળાસં્ુકલ વધારે નવરીન અને જવાબદારરીયુ્િ બનિે. 

આ દરશમયાન DSE મરો્ટા લક્યરો પર ધયાન આપરી િ્કિે જનેાથરી સમગ્ શિક્ષણ વયવસથામાં પ્ભાવિાળરી 

સુધારરો થિે. 

7.9 આ સં્ુકલરો/જૂથ(Cluster) દ્ારા બંને પ્્કારનરી દરીઘમા્કાલરીન અને અલપ્કાશલન યરોજનાબદ્ધ રરીિથરી ્કામ 

્કરવાનરી સંસ્ૃકશિનરો શવ્કાસ થિે. િાળા SMCનરી મદદથરી પરોિાના િાળા શવ્કાસ આયરોજન (SDPs) 

બનાવિે. SDPમાં સં્ુકલ સંબશધિ અનય િમામ સંસથાનરો, જમે્ેક વયાવસાશય્ક શિક્ષણ સંસથાનરોના આયરોજન 

સામેલ િિે અને િેને સં્ુકલના પ્ધાનાચાયમા િેમજ શિક્ષ્ક SCMCનરી મદદથરી િૈયાર ્કરિે અને આ યરોજનાને 

સાવમાજશન્ક રૂપમાં ઉપલબધ ્કરાવવામાં આવિે. માનવ સંસાધન, અધયયન ઉપયરોગરી સંસાધનરો, ભૌશિ્ક 

સંસાધન અને માળખાગિ સુધારા મા્ટ ે્કરવાનરી પિેલ, શિક્ષ્ક ક્ષમિા સંવધમાન યરોજના અને િૈક્ષશણ્ક 

નરીપજો આ યરોજનામાં સામેલ ્કરવામાં આવિે. િેમાં સં્ુકલના શિક્ષ્કરો અને શવદ્ાથથીઓના સમૂિને એ્ક 

ઊજામાવંિ અધયયન ્ેકનદ્રરી સમુદાયના રૂપમાં શવ્કશસિ ્કરવાના પ્યાસરોના આયરોજનનરી રૂપરેખા પણ િિે. 

SDP અને SCDP એ માધયમ િિે જનેાથરી DSE સહિિ બધા જ હિિધાર્કરો પરસપર જોડાણ બનાવરીને 
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રાખિે. SMC અને SCMC, SDP અને SCDPનરો ઉપયરોગ િાળાઓનરી ્કાયમાપ્ણાલરી અને હદિા પર નજર 

રાખવા મા્ટ ે્કરાિે િથા યરોજનાઓને ્કાયામાકનવિ ્કરવામાં મદદ ્કરિે. DSE, BEO જવેા અશધ્કારરીઓ 

દ્ારા દરે્ક િાળા સં્ુકલના SCDPને સવરી્ૃકશિ આપવામાં આવિે. આ ઉપરાંિ DSE આ યરોજનાઓનરી 

સફળિા મા્ટ ેઅલપ અવશધ (એ્ક વષમા) અને દરીઘમા અવશધ (3 થરી 4 વષમા) મા્ટ ેસંસાધન (નાણાં, માનવ, 

ભૌશિ્ક વગેરે) ઉપલબધ ્કરાવિે. િૈક્ષશણ્ક ઉપલકબધઓ મેળવવા મા્ટ ેઅનય પ્ાસંશગ્ક મદદ પણ િેમના 

દ્ારા પૂરરી પાડવામાં આવિે. DSE અને SCERT બધરી િાળાઓ સાથે SDP અને SCDPના શવ્કાસ મા્ટ ે

શવિેષ ધારાધરોરણરો (ઉદાિરણ િરરી્ેક નાણાં ્કમમાચારરીઓ અને પ્શક્રયા સબંધરી) અને માળખું િૈયાર ્કરરીને 

જણાવિે અને સમય સમય પર િેમાં સુધારા-વધારા પણ ્કરવામાં આવિે. 

7.10 ખાનગરી અને સાવમાજશન્ક િાળાઓ સહિિ િમામ િાળાઓ વચચે સિયરોગ અને સ્કારાતમ્ક િાલમેલ 

વધારવા મા્ટ ેદેિભરમાં એ્ક ખાનગરી અને એ્ક સાવમાજશન્ક િાળાને પરસપર જોડવામાં આવિે. જનેાથરી 

આવરી જોડાયેલરી િાળાઓ એ્કબરીજા સાથે મળરી િ્ેક િથા સંભવ િરોય તયારે એ્કબરીજાના સંસાધનરોથરી પણ 

લાભાકનવિ થઈ િ્ેક. જયાં સંભવ િિે તયાં આ બંને પ્્કારનરી િાળાઓનરી શ્ેષ્ઠ પ્વૃશિઓનું દસિાવેજી્કરણ 

્કરવામાં આવિે, શવિરણ ્કરવામાં આવિે અને એમને જાિેર િાળાઓનરી સથાશપિ પ્શક્રયાઓમાં સામેલ 

્કરવામાં આવિે.

7.11 દરે્ક રાજયને પ્રોતસાહિિ ્કરવામાં આવિે ્ેક િે બાળ-ભવન સથાશપિ ્કરે અથવા જો સથાશપિ ્કયુાં િરોય િરો 

એને વધુ સારં અને અસર્કાર્ક િેમજ પ્વૃશતિિરીલ બનાવે જયાં દરે્ક વયના બાળ્કરો અઠવાહડયામાં એ્ક ્ેક 

વધુ વખિ (ઉદાિરણ મા્ટ ેસપ્તાિના અંિે) જઈ િ્ેક અને ્કલા, રમિ અને ્કારહ્કદથી સબંધરી અને્કશવધ 

પ્વૃશતિઓમાં ભાગ લઈ િ્ેક. આવા બાળભવન જયાં સંભવ િરોય તયાં િાળા સં્ુકલ/જૂથ(્કલસ્ટર)નરો પણ 

એ્ક ભાગ એવું આયરોજન ્કરવામાં આવે.

7.12 િાળા આખા સમુદાય મા્ટ ેસનમાન અને ઉતસવનું સથાન િરોવું જોઈએ. એ્ક સંસથાનના રૂપમાં િાળાનરી 

પ્શિષ્ઠાનરી પુનઃ સથાપના ્કરવરી જોઈએ અને િાળા સથાપના હદવસ જવેા મિત્વપૂણમા હદવસ સમુદાય સાથે 

મળરીને ઊજવવા જોઈએ. આ હદવસે િાળાના શવશિષ્ ભૂિપૂવમા શવદ્ાથથીઓનરી યાદરી પ્દશિમાિ ્કરરી િેમનું 

સનમાન ્કરવું જોઈએ. જયારે ઉપયરોગમાં ન િરોય એવા સમયે અથવા એવા હદવસરોમાં િાળાનરી ભૌશિ્ક 

સુશવધાઓનરો ઉપયરોગ સમુદાયના બૌશદ્ધ્ક, સામાશજ્ક અને સવયંસેવરી ગશિશવશધઓના આયરોજન િથા 

સામાશજ્ક મેળવડા મા્ટ ે્કરવરો જોઈએ જથેરી િાળા એ્ક સામાશજ્ક ચેિના ્ેકનદ્રના રૂપમાં પણ ભૂશમ્કા 

ભજવરી િ્ેક. 
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8.1 િાળા શિક્ષણ શનયામ્ક પ્ણાલરીનું લક્ય િૈક્ષશણ્ક પહરણામરોમાં સાિતયપૂણમા સુધારરો ્કરવાનું િિે. આ િાળાઓ 

નવરીનરી્કરણને સરીમરીિ નિીં રાખે િથા શિક્ષ્કરો, પ્ધાનાચાયષો અને શવદ્ાથથીના ઉતસાિ અને હિંમિમાં બાધારૂપ 

નિીં બને. બધું મળરીને શનયમન દ્ારા િાળા િથા શિક્ષ્કરોને શવશ્વાસનરી સાથે સિ્િ બનવાનું લક્ય રાખવું 

પડિે; જનેાથરી િે ઉત્ૃકષ્િા મા્ટ ે પ્યાસ ્કરરી િ્ેક અને પરોિાનું સવમાશ્ેષ્ઠ પ્દિમાન ્કરરી િ્ેક િથા બધરી 

જ નાણાં્કરીય પ્શક્રયાઓ િથા િૈક્ષશણ્ક પહરણામરોને પૂરરી પારદશિમાિા સાથે સાવમાજશન્ક ્કરવાના માધયમનરી 

પ્ણાલરીનરી અખંહડિિા સુશનકચિિ ્કરે. 

8.2 વિમામાન િાળા શિક્ષણ પ્ણાલરીમાં સાવમાજશન્ક શિક્ષણના ધારાધરોરણરો, સમસિ િૈક્ષશણ્ક સંસથાઓના શનયમનનરી 

નરીશિઓના શનમામાણ સંબંશધિ ્કાયષો એ્ક જ એ્કમ અથામાિ િાળા શિક્ષણ શવભાગ ્ેક એના અંગરો દ્ારા સંપન્ન 

્કરવામાં આવે છ.ે જનેા પહરણામે િક્િના સિ્િ ્ેકનદ્રરી્કરણ અને હિિરો વચચે ્ટ્કરાવ જોવા મળે છ.ે એનું 

એ્ક બરીજુ ંપહરણામ િાળા પ્ણાલરીના શબનઅસર્કાર્ક અને ખામરીયુ્િ વયવસથાપનના રૂપે પણ સામે આવે છ.ે 

્ેકમ્ેક શિક્ષણ પ્ાવધાનરો સંબંશધિ પ્યાસ િાળા શિક્ષણ શવભાગ દ્ારા આવશય્ક રૂપમાં શનભાવવાનરી શવશનયમન 

અને એના જવેરી અનય ભૂશમ્કાઓના ્કારણે ઘણરીવાર પરોિાનરી હદિા ભ્ટ્કરી જાય છ.ે 

8.3 વિમામાન શનયામ્ક વયવસથા જયાં એ્ક બાજુ ફાયદા મા્ટ ેખરોલવામાં આવેલા વધારે ‘ફરોર-પ્રોશફ્ટ’ ખાનગરી િાળાઓ 

દ્ારા મરો્ટા પાયે થઈ રિેલ શિક્ષણનું વયાપારરી્કરણ અને વાલરીઓના આશથમા્ક િરોષણ પર શનયંત્ણ મેળવરી 

િ્કરી નથરી. વળરી બરીજી બાજુ એ િંમેિા અજાણિા સાવમાજશન્ક હિિરો મા્ટ ેસમશપમાિ ખાનગરી/લરો્ક્કલયાણ્કારરી 

િાળાઓને િિરોતસાહિિ ્કરે છ.ે ખાનગરી અને સાવમાજશન્ક િાળાઓ મા્ટનેા શનયમન અશભગમરો વચચે વધુ 

શવષમિા રિેલરી છ.ે જયારે બંને પ્્કારનરી િાળાઓનું લક્ય એ્ક જ િરોવું જોઈએ, ગુણવતિાપૂણમા શિક્ષણ પ્દાન 

્કરવું.

8.4 સાવમાજશન્ક શિક્ષણ પ્ણાલરી એ જીવંિ લરો્કિાંશત્્ક સમાજનરો આધાર છ ેઅને દેિ મા્ટ ેઉચચિમ સિરના 

િૈક્ષશણ્ક પહરણામરોને મેળવવા મા્ટ ેસંચાલનનરી રરીિને પહરવશિમાિ અને સુદઢ બનાવવરી ખૂબ જરૂરરી છ ેએનરી 

સાથે ખાનગરી/પરરોપ્કારરી િાળાઓને પણ મિત્વપૂણમા અને ફાયદા્કાર્ક ભૂશમ્કા ભજવવા મા્ટ ેપ્રોતસાહિિ 

અને સક્ષમ ્કરવરી જોઈએ. 

8. 
િાળા શિક્ષણ માટે ધારાધોરણો અને 
પ્રમાણ્રીકરણ
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8.5 િાળા શિક્ષણ પ્ણાલરી સાથે સંબંશધિ જવાબદારરીઓ અને િેના શવશનયમન સંબંશધિ અશભગમ શવિે આ 

નરીશિના મુખય શસદ્ધાંિ અને ખાસ ભલામણરો આ પ્્કારે છ.ે

્ક. િાળા શિક્ષણ શવભાગ જ ેિાળા શિક્ષણ મા્ટ ેરાજય સિર પર સવષોચચ એ્કમ છ ેસાવમાજશન્ક શિક્ષણ પ્ણાલરીના 

શનરંિર સુધારા મા્ટ ેસમગ્ ધયાન રાખવા અને નરીશિઓના શનધામારણ મા્ટ ેજવાબદાર રિેિે. આ સાવમાજશન્ક 

િાળાઓના સુધાર પર ધયાન ્ેકકનદ્રિ ્કરરીને અને હિિરો વચચેના સંઘષમાને ઓછા ્કરવા મા્ટ ેિાળા પ્ાવધાન 

અને સંચાલન િેમજ િાળાઓના શનયમનમાં સામેલ થિે નિીં. 

ખ. સંપૂણમા રાજયના સાવમાજશન્ક િાળા્કરીય પ્ણાલરીનરી સેવા પ્ાવધાન અને િૈક્ષશણ્ક સંચાલનનરી જવાબદારરી િાળા 

શિક્ષણ શનદભેિાલયનરી િિે (જમેાં DEO, BEO વગેરે સામેલ િિે.) આ િૈક્ષશણ્ક સંચાલન અને પ્ાવધાન સાથે 

સબંશધિ નરીશિઓને લાગુ ્કરવાનું ્કામ સવિંત્રૂપથરી ્કરિે. 

ગ. પૂવમા િાળા શિક્ષણ-ખાનગરી સાવમાજશન્ક અને લરો્ક્કલયાણ મા્ટ ે ્કામ ્કરિરી સંસથાઓ સહિિ આવશય્ક 

ગુણવતિા માનાં્કરોના અનુપાલનને સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ે શિક્ષણના બધા જ પગશથયાઓ મા્ટ ેએ્ક પ્ભાવરી 

ગુણવતિા શનયમન ્ેક માનયિા પ્ણાલરી સથાશપિ ્કરવામાં આવિે. આ સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ે્ેક બધરી િાળાઓ 

્ેક્ટલા્ક નયૂનતિમ વયાવસાશય્ક અને ગુણવતિાપૂણમા માનાં્કરોનું પાલન ્કરે. રાજય/્ેકનદ્ર િાશસિ પ્દેિ રાજય 

િાળા માનાં્ક પ્ાશધ્કરણ (State School Standards Authority - SSSA) નામનરી એ્ક સવિંત્ રાજયવયાપરી 

સંસથાનરી સથાપના ્કરિે. SSSA ્ેક્ટલા્ક બુશનયાદરી માનાં્કરો (જમે ્ેક બચાવ સુરક્ષા આધારભૂિ માળખું, વગષો 

અને શવષયરોના આધારે શિક્ષ્કરોનરી સંખયા, નાણાં્કરીય ઈમાનદારરી અને પ્િાસનનરી ઉપયુ્િ પ્શક્રયા) પર 

લઘુતિમમાનાં્કરો સથાપિે જનેું પાલન બધરી િાળાઓ દ્ારા ્કરવાનું રિેિે. SCERT દ્ારા શવશભન્ન હિિધાર્કરો, 

શવિેષ રૂપમાં શિક્ષ્કરો અને િાળાઓ સાથે પરામિમા દ્ારા પ્તયે્ક રાજય મા્ટ ેઆ માપદંડરોનરી રૂપરેખા િૈયાર 

્કરવામાં આવિે. 

 સાવમાજશન્ક દેખરેખ અને જવાબદારરી મા્ટ ેSSSA દ્ારા શનધામાહરિ બધા જ પાયાના ધારાધરોરણરોનરી માહિિરી 

સાવમાજશન્ક રરીિે સમય સમય પર લરો્કરો સમક્ષ ઉપલબધ ્કરવવામાં આવિે અને આ ્કાયમા ્કઈ રરીિે ્કરવું 

િેનું પ્ારપ SSSA દ્ારા નક્રી થિે જ ેમા્ટ ેSSSA દુશનયાભરમાં િાળા શિક્ષણમાં થઇ રિેલરી શ્ેષ્ઠ બાબિરોનરો 

અભયાસ ્કરિે અને પરોિાનરી િથા સાવમાજશન્ક વેબસાઈ્ટરો પર એને સંચાશલિ ્કરિે, પૂરરી પાડિે. સાવમાજશન્ક 

ક્ષેત્રો(ડરોમેન)માં ્કરવામાં આવેલરી ્ેક સાવમાજશન્ક જીવન સાથે જોડાયેલા હિિધાર્કરો ્ેક અનય લરો્કરોનરી ્કરોઈપણ 

ફહરયાદને SSSA દ્ારા ઉ્ેકલવામાં આવિે. એ્ક શનયશમિ અંિરાલ પર ્ેક્ટલા્ક પસંદરીિ શવદ્ાથથીઓ દ્ારા 

ઓનલાઇન પ્શિપરોષણ મંગાવવામાં આવિે. જથેરી શનયશમિ અંિરાલ પર મિત્વપૂણમા સલાિ મળરી િ્ેક. SSSA 

ના બધા જ ્કાયષોમાં દક્ષિા અને પારદશિમાિા સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ેિ્કનરી્કરીને યરોગય રૂપમાં ઉપયરોગમાં લેવાિે. 

આનાથરી િાળાઓને વિમામાનમાં મરો્ટા પ્માણમા વિન ્કરવા પડિાં ફરશજયાિ જનાદેિરોમાં ઘણરો ઘ્ટાડરો થિે.
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ઘ. રાજયમાં િૈક્ષશણ્ક માનાં્કરો અને અભયાસક્રમ સહિિના િૈક્ષશણ્ક પ્શ્રો SCERT (જ ેNCERT સાથે સલાિ 

અને સિયરોગ મા્ટ ેનજી્કથરી જોડાયેલ છ.ે) ના નેિૃતવમાં થિે. જ ેએ્ક સંસથાનના રૂપમાં સુદ્રઢ ્કરવામાં આવિે. 

SCERT બધા જ હિિધાર્કરો સાથે વયાપ્ક ચચામાના માધયમથરી એ્ક School Quality Assessment and 

Accreditation Framework (SQAAF) િૈયાર ્કરિે. CRC, BRC અને DIET જવેા સંસથાનરોને પુનજીમાશવિ 

્કરવા મા્ટ ેSCERT એ્ક વયવસથાપન પરરીવિમાન પ્શક્રયાના ભાગરૂપે ્કામ ્કરિે જ ેત્ણ વષમાનરી અંદર શનકચિિ 

રૂપથરી એમનરી ક્ષમિાઓ અને ્કાયમાપ્ણાલરી બદલરીને િેમનરી શ્ેષ્ઠ જીવંિ સંસથાનના રૂપમાં સથાશપિ ્કરાિે. 

આ બધાનરી વચચે િાળા શિક્ષણ પૂણમા થાય િે સમયે શવદ્ાથથીઓનરી ક્ષમિાઓનું પ્માણરી્કરણ અને પ્માણપત્ 

આપવાનરી ્કામગરીરરી પ્તયે્ક રાજય પરરીક્ષા બરોડમા દ્ારા શનયંશત્િ ્કરવામાં આવિે.

8.6 િાળાઓ, સંસથાનરો, શિક્ષ્કરો, અશધ્કારરીઓ, સમુદાયરો અને અનય હિિધાર્કરોને સિ્િ બનાવવા અને 

એમને સંસાધનરોથરી પહરપૂણમા બનાવવાનું ્કામ ્કરવાવાળરી સંસ્ૃકશિ, સંરચનાઓ અને વયવસથાઓ આ બધાનરી 

જવાબદારરીને પણ સુશનકચિિ ્કરિે. પ્તયે્ક હિિ્કાર્ક અને શિક્ષા પ્ણાલરીમાં ભાગરીદાર લરો્કરો ઉચચિમ 

સિરનરી ઈમાનદારરી, પૂણમા પ્શિબદ્ધિા અને અનુ્કરણરીય ્કાયમાનરીશિનરી સાથે પરોિાનરી ભૂશમ્કા શનભાવવા મા્ટ ે

જવાબદાર િિે. વયવસથાનરી પ્તયે્ક ભૂશમ્કાથરી િું અપેક્ષાઓ છ ેએ સપષ્ રૂપથરી વય્િ ્કરવામાં આવિે અને 

આ અપેક્ષાઓથરી હિિ્કાર્કરોના ્કામનું મૂલયાં્કન ઊંડાણપૂવમા્ક થિે. જવાબદારરી સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ેમૂલયાં્કન 

પ્ણાલરી પરોિાને એ્ક ઉદ્િેપૂણમા અને શવ્કાસરોનમુખ પ્શક્રયાના રૂપમાં શવ્કશસિ ્કરિે. એમાં પ્શિપરોષણ અને 

મૂલયાં્કન મા્ટનેા ્ેક્ટલાય સ્ત્રરોિ િિે. શવદ્ાશથમાનરી ક્ષમિાના સમગ્લક્ષરી મૂલયાં્કન મા્ટ ેશવશવધ પ્્કારના મૂલયાં્કનરો 

અને શવશવધ હિિધાર્કરોના પ્શિપરોષણરોનરો મૂલયાં્કન પ્ણાલરીમાં સમાવેિ ્કરવામાં આવિે. (ઉદાિરણ િરરી્ેક 

શવદ્ાથથીનરી ક્ષમિાને માત્ પરરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણ સાથે જોડાવામાં નિીં આવે) મૂલયાં્કનનરી એ ખબર પડિે ્ેક 

શવદ્ાથથીનરી િૈક્ષશણ્ક પ્ાકપ્ત જવેા પહરણામમાં િસિક્ષેપ ્કરવાવાળા ્ેક્ટલાય ચલરો અને બિારના પ્ભાવ િરોય 

છ ેએ પણ એવું સૂચવે છ ે્ેક શિક્ષણ મા્ટ ેશવિેષ ્કરરીને િાળાના સિર પર જૂથ ્કાયમાનરી આવશય્કિા િરોય છ.ે 

બધા વયક્િઓનરી પદરોન્નશિ, માનયિા અને જવાબદારરી આવા ક્ષમિા પ્દિમાન મૂલયાં્કન પર આધાહરિ િિે. 

બધા અશધ્કારરી એ સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ેજવાબદાર િિે ્ેક આ શવ્કાસ, ક્ષમિા પ્દિમાન અને જવાબદાર 

પ્ણાલરી ઉચચ ્કક્ષાનરી એ્કસૂત્િા સાથે અને વયવકસથિ રરીિે એમના શનયંત્ણમાં રિરીને સમુશચિ રૂપથરી પરોિાનું 

્કામ ્કરિરી રિે.

8.7 સાવમાજશન્ક અને ખાનગરી િાળાઓ (્ેકનદ્ર સર્કાર દ્ારા સંચાશલિ/સિાયિા પ્ાપ્ત/શનયંત્ણ િેઠળનરી િાળાઓને 

છરોડરીને) નું મૂલયાં્કન અને પ્માણરી્કરણ સમાન માપદંડ બેનચમા્કમા અને પ્શક્રયાઓના આધાર પર ્કરવામાં 

આવિે. જ ેઓનલાઇન અને ઓફલાઇન સાવમાજશન્ક માહિિરી ઉપલબધિા પારદશિમાિા પર ભાર આપે છ ે
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આથરી એ સુશનકચિિ ્કરરી િ્કાય ્ેક સાવમાજશન્ક હિિરોવાળરી ખાનગરી િાળાઓને પ્રોતસાહિિ ્કરરી િ્કાય 

અને એમાં ્કરોઈ પ્્કારના શવઘન ન આવે ગુણવતિાપૂણમા શિક્ષણ મા્ટ ેખાનગરી અને લરો્ક્કલયાણ્કારરી પ્યાસરોને 

પ્રોતસાહિિ ્કરવામાં આવિે જનેાથરી શિક્ષણ એ સાવમાજશન્ક સેવા છ ેએ બધાને પ્ાપ્ત થાય અને માિા-શપિા 

અને સમુદાયરોને ટ્ુિન ફરીમાં મનમાનરી વૃશદ્ધથરી રશક્ષિ ્કરવાના પ્યાસરો પણ થઈ િ્ેક. િાળાનરી વેબસાઈ્ટ 

અને SSSA વેબસાઈ્ટ પર સાવમાજશન્ક અને ખાનગરી બંને િાળાઓનરી સૂચનાઓને સાવમાજશન્ક ્કરવામાં આવિે 

જમેાં (ઓછામાં ઓછરી) વગષો, શવદ્ાથથીઓ અને શિક્ષ્કરોનરી સંખયાનરી જાણ્કારરી, િરીખવવાના શવષય, ફરી, NAS 

અને SAS જવેા માનાં્કરીિ મૂલયાં્કન આધાર પર શવદ્ાથથીઓના સમગ્ પહરણામ સામેલ ્કરવામાં આવિે. ્ેકનદ્ર 

સર્કાર દ્ારા શનયંશત્િ/પ્બંશધિ/સિાયિા પ્ાપ્ત િાળાઓ મા્ટ ેCBSE અને MHRD ના પરામિમાથરી એ્ક 

ફ્ેમવ્કમા િૈયાર ્કરિે. બધરી િૈક્ષશણ્ક સંસથાઓને ‘નરો્ટ ફરોર પ્રોશફ્ટ’ એ્કમના રૂપમાં આ્કલન (Audit) અને 

સમાન માહિિરીના સાવમાત્રી્કરણ માનાં્કરો અનુસાર માનવામાં આવિે અને જો ્કરોઈ ફાજલ (Surplus) િિે િરો 

િેનું શિક્ષણ ક્ષેત્માં પુનમાશનવેિ ્કરવામાં આવિે.

8.8 િાળા શનયમન, પ્માણન અને પ્િાસન મા્ટ ે શનકચિિ ્કરેલ માનાં્ક/શનયમન માળખું અને સુગમ પ્ણાલરીનરી 

સમરીક્ષા ્કરવામાં આવિે. જથેરી પાછલા દિ્કમાં પ્ાપ્ત થયેલ અનુભવના આધાર પર સુધારા થઈ િ્ેક. આ 

સમરીક્ષાનરો ઉદ્શેય એ સુશનકચિિ ્કરવાનરો િિે ્ેક બધા શવદ્ાથથીઓ શવિેષરૂપથરી સુશવધાઓથરી વંશચિ વગમાના 

શવદ્ાથથીઓને ઉચચતિર ગુણવતિા અને સમિાપૂણમા િાળા શિક્ષણ, પ્ારંશભ્ક બાળ અવસથા દેખરેખ અને શિક્ષણ 

(3 વષમાનરી વય) થરી લઈને ઉચચિર માધયશમ્ક શિક્ષણ (એ્ટલે વગમા 12 સુધરી) મફિ અને ફરશજયાિ િરોય. 

િાળાના ભૌશિ્ક સંસાધનરો, યાંશત્્ક સગવડિાઓ અને અને બરીજા આવશય્ક સંસાધનરોને લગિા ધારાધરોરણરો 

અને શનયમરો જ ેિે િાળાનરી પૃષ્ઠભૂશમને ધયાનમાં રાખરી િળવા ્કરવામાં આવિે ્ેક છૂ્ટછા્ટ આપવામાં આવિે. 

દા.િ. િિેરરી શવસિારરોમાં જમરીનનું ક્ષેત્ અને વગમાના ્કદ, રમિના મેદાનનરી પ્ાયરોશગ્કિા વગેરે જથેરી સલામિરી 

સુરક્ષા અને એ્ક સુખદ અને ઉતપાદ્ક સથળ સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ેપ્તયે્ક િાળાને સથાશનય આવશય્કિાઓ 

અને શવઘનરોના આધાર પર પરોિાનરો શનણમાય લેવા મા્ટ ેયરોગય સવિંત્િા મળિે. િૈક્ષશણ્ક પ્ેરણા અને બધા 

નાણાં્કરીય િૈક્ષશણ્ક અને પહરચાલન બાબિરોમાં પારદિથી માહિિરી ઉપલબધિાને યરોગય મિત્વ આપવામાં 

આવિે અને િાળાઓના મૂલયાં્કનમાં િેને યરોગય સવરૂપે સામેલ ્કરવામાં આવિે. આનાથરી બધા જ શવદ્ાથથીઓ 

મા્ટ ેનયાયસંગિ અને ગુણવતિાપૂણમા પ્ાથશમ્ક અને માધયશમ્ક શિક્ષણ સુશનકચિિ ્કરવાના સિિ શવ્કાસ લક્ય 4 

(SDGs) ને પ્ાપ્ત ્કરવાનરી હદિામાં ભારિનરી પ્ગશિમાં સુધારરો થિે.

8.9 જાિેર િાળા શિક્ષણ પ્ણાલરીનરો ઉદ્િે ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ શિક્ષણ પ્દાન ્કરવાનરો રિેિે જથેરી સમાજના બધા 

જ વગષોના માિશપિા પરોિાના બાળ્કરોને શિક્ષણ આપવા મા્ટ ેિેને ઉતિમ શવ્કલપ િરરી્ેક પસંદ ્કરે.
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8.10 િાળા શિક્ષણ પ્ણાલરીનરી સમયાંિરે િપાસ મા્ટ ેશવદ્ાથથીઓના અધયયન સિરરોના એ્ક નમૂના આધાહરિ નેિનલ 

એશચવમેન્ટ સવભે (NAS) પ્સિાશવિ નવા રાષ્ટ્રીય મૂલયાં્કન ્ેકનદ્ર, ‘PARAKH’ દ્ારા અનય સર્કારરી સંસથાઓ 

જવેરી ્ેક NCERT નરી સાથે યરોગય સિયરોગથરી અને્ક ્કાયષો જમે્ેક પ્દતિ(Data) શવશ્ેષણનરી સાથે મૂલયાં્કન 

પ્શક્રયાઓમાં પણ સિાયિા ્કરરી િ્કિે. મૂલયાં્કનમાં સર્કારરીનરી સાથે ખાનગરી િાળાઓના શવદ્ાથથીઓને પણ 

સામેલ ્કરવામાં આવિે. રાજયરોને પરોિાનરી જનગણના આધારરીિ રાજય મૂલયાં્કન સવભેક્ષણ’ (SAS)નું સંચાલન 

્કરવા મા્ટ ેપણ પ્રોતસાહિિ ્કરવામાં આવિે. જનેા પહરણામરોનરો ઉપયરોગ માત્ શવ્કાસના ઉદ્િે મા્ટ ેથિે. 

િાળા શિક્ષણ પ્ણાલરીના શનરંિર સુધાર મા્ટ ેએમના સમગ્ અને શવદ્ાથથીઓનરી ઓળખ જાિેર ્કયામા શવના 

એમના પહરણામરોને િાળા દ્ારા સાવમાજશન્ક ્કરવામાં આવિે. પ્સિાશવિ નવું મૂલયાં્કન ્ેકનદ્ર ‘PARAKH’ નરી 

સથાપના સુધરી NCERT-NAS ને ચાલુ રાખરી િ્ેક છ.ે 

8.11 અંિમાં, િાળામાં નોંધણરી પામેલ બાળ્કરો અને હ્કિરોરરો આ આખરી પ્શક્રયામાં ન ભૂલાવા જોઈએ ્કારણ ્ેક 

અંિે િરો િાળા પ્ણાલરી િેમના મા્ટ ેિૈયાર ્કરવામાં આવેલ છ.ે િેમનરી સુરક્ષા અને અશધ્કારરો પર ધયાન 

આપવું. ખાસ ્કરરીને ્કનયા અને હ્કિરોરરો દ્ારા િેમનરો સામનરો ્કરવામાં આવરી રહ્રો છ ેિેવા ગંભરીર મુદ્ાઓ 

જવેા ્ેક નિરીલા દ્રવયરોનું સેવન િથા શવશવધ પ્્કારના ભેદભાવ અને હિંસા િથા ઉતપરીડન મા્ટ ેબાળ્કરો ્ેક 

હ્કિરોરરોના અશધ્કારરો ્ેક સુરક્ષાના શવરદ્ધમાં થઇ રિેલ ્કરોઈ પણ ઉલ્લંઘન પ્શક્રયા મા્ટ ેસપષ્ સલામિ અને 

અસર્કાર્ક િંત્ િથા િેના હરપરોહ્ટાંગ મા્ટ ેએ્ક ચરોક્સ પ્ણાલરી પર ખાસ ધયાન આપવું. િમામ શવદ્ાથથીઓ 

મા્ટ ેઅસર્કાર્ક સમયસર અને સવમા શવહદિ આવા પ્્કારનરી પ્ણાલરીનરો શવ્કાસ સવષોચચ પ્ાથશમ્કિા પર  

રિેિે. 
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શવભાગ – 2 : ઉચ્ચ શિક્ષણ
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9.1 માનવરીય અને સામાશજ્ક સુખા્કારરીને પ્રોતસાિન આપવા િથા ભારિના બંધારણમાં ્કરેલરી ્કલપનાનું ભારિ 

્ેક જ ે - લરો્કિાિરી, નયાયરી, સામાશજ્ક રરીિે સભાન, સંસ્કારરી અને માનવ રાષ્ટ્ િરોય ્ેક જયાં સવાિંત્ય, 

સમાનિા, બંધુતવ અને સૌને મા્ટ ે સમાન નયાય િરોય િેવા ભારિના શવ્કાસમાં ઉચચ શિક્ષણ અતયંિ 

મિત્વનરી ભૂશમ્કા શનભાવે છ.ે ઉચચ શિક્ષણ રાષ્ટ્નરી સાિતયપૂણમા આજીશવ્કા અને આશથમા્ક ક્ષેત્ેના શવ્કાસમાં  

નોંધપાત્ ફાળરો આપે છ.ે જમે જમે ભારિ જ્ાન આધાહરિ અથમાવયવસથા અને સમાજ બનવા િરફ આગળ 

વધે છ,ે િેમ િેમ વધુને વધુ ભારિરીય યુવાનરો ઉચચ શિક્ષણનરી આિા રાખે છ.ે

9.1.1 21મરી સદરીનરી આવશય્કિાઓને જોિાં, ગુણવતિાયુ્િ ઉચચ શિક્ષણનરો મુખય િેિુ સારા, શવચારિરીલ, પૂણમા 

શવ્કશસિ અને સજમાનાતમ્ક વયક્િઓના શવ્કાસનરો િરોવરો જોઈએ. િે વયક્િને એ્ક અથવા એ્કથરી વધુ 

ક્ષેત્રોમાં ઊંડાણપૂવમા્ક અભયાસ ્કરવા મા્ટ ેસક્ષમ બનાવે િેવું િરોવું જોઈએ અને સાથે સાથે ચાહરકત્ય્ક, 

નૈશિ્ક અને બંધારણરીય મૂલયરો, બૌશદ્ધ્ક શજજ્ાસા, વૈજ્ાશન્ક પ્્ૃકશિ, સજમાનાતમ્કિા, સેવાનરી ભાવના અને 

શવજ્ાન, સામાશજ્કશવજ્ાન, ્કલા, માનવશવદ્ાિાખા, ભાષા, વયાવસાશય્ક, િ્કનરી્કરી અને ધંધાદારરી શવષયરો 

સહિિ શવશભન્ન શવષયરોમાં 21મરી સદરીનરી ક્ષમિાઓને શવ્કસાવિુ િરોવું જોઈએ. ગુણવતિાસભર ઉચચ શિક્ષણ 

વયવસથા દ્ારા વયક્િગિ શસશદ્ધ અને જ્ાન, રચનાતમ્ક લરો્કભાગરીદારરી અને સમાજમાં ઉતપાદન યરોગદાન 

મા્ટ ેસક્ષમ ્કરવું જોઈએ. િેણે શવદ્ાથથીઓને વધુ સાથમા્ક અને સંિરોષ્કાર્ક જીવન, ્કાયમાક્ષેત્નરી ભૂશમ્કા અને 

આશથમા્ક સવિંત્િા મા્ટ ેસક્ષમ ્કરવા જોઈએ.

9.1.2 વયક્િઓના સવાાંગરીણ શવ્કાસના િેિુ મા્ટ,ે પૂવમા-િાળા શિક્ષણથરી ઉચચ શિક્ષણ સુધરીના દરે્ક િબકે્ 

શનકચિિ ્કરાયેલ ્કૌિલયરો અને મૂલયરોનરો સમાવેિ ્કરવામાં આવે િે જરૂરરી છ.ે 

9.1.3 સામાશજ્ક સિરે, ઉચચ શિક્ષણનરો ઉદ્શેય રાષ્ટ્ને પ્બુદ્ધ, સામાશજ્ક રરીિે જાગૃિ, જ્ાનરી અને ્કૌિલયસભર 

બનાવવાનરો છ,ે જ ેપરોિાના નાગહર્કરોનું ઉતથાન ્કરરી િ્ેક અને પરોિાનરી સમસયાઓના સમજણપૂવમા્કના  

સમાધાનરો િરોધરી િેને ઉપયરોગમાં લઈ િ્ેક. ઉચચ શિક્ષણ જ્ાન શનમામાણ અને નવાચારનરો આધાર પણ બને 

છ ેઅને િેના લરીધે રાષ્ટ્રીય અથમાવયવસથાના શવ્કાસમાં મિત્વપૂણમા ભૂશમ્કા શનભાવે છ.ે આથરી ગુણવતિાયુ્િ 

ઉચચ શિક્ષણનરો ઉદ્શેય વયક્િગિ રરોજગારનરી િ્કરોના શનમામાણ સુધરી સરીશમિ નથરી િે અશધ્ક જીવંિ અને 

9. 
ગુણવતિાયુતિ શવશ્વશવદ્ાલયો અને મહાશવદ્ાલયો: 
ભારિ્રીય ઉચ્ચ શિક્ષણ વયવસ્ાપન માટે એક નવો 
ભશવષયોનમુખ દૃષ્ષ્કોણ
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સામાશજ્ક રૂપથરી જોડાયેલ સિ્કારરી સમુદાયરો સાથે મળરીને એ્ક વધુ આનંહદિ, સામંજસયપૂણમા, સુસંસ્ૃકિ, 

ઉતપાદ્ક, નવરીન, પ્ગશિિરીલ અને સમૃદ્ધ રાષ્ટ્ મા્ટ ેચાવરીરૂપ છ.ે 

9.2 વિમામાન ભારિમાં ઉચચ શિક્ષણ પ્ણાલરીમાં રિેલરી ્ેક્ટલરી્ક મુખય સમસયાઓમાં (્ક) ગંભરીર રૂપથરી 

ખંહડિ ઉચચ શિક્ષણનું પહરિંત્ (ખ) જ્ાનાતમ્ક ્કૌિલયરો અને અધયયન શનપજો પર ઓછરો ભાર (ગ) 

શવદ્ાિાખાઓનું ચુસિ શવભાજન, શવદ્ાથથીઓને ખૂબ વિેલા શવિેષ શવષયના અભયાસના સં્ુકશચિ ક્ષેત્રોમાં 

ધ્ેકલરી દેવા; (ઘ) મયામાહદિ વયાપ, ખાસ ્કરરીને સામાશજ્ક અને આશથમા્ક રરીિે વંશચિ ક્ષેત્રો ્ેક જયાં ્ેક્ટલરી્ક 

જ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ સથાશન્ક ભાષામાં િરીખવે છ.ે (ચ) શિક્ષ્ક અને સંસથાનરી મયામાહદિ સવાયતિિા 

(છ) શવદ્ાિાખા અને સંસથાના આગેવાનરો મા્ટ ેયરોગયિા આધાહરિ ્કારહ્કદથીના વયવસથાપન અને પ્ગશિ 

મા્ટ ેઅપૂરિરી વયવસથા; (જ) મરો્ટાભાગના શવશ્વશવદ્ાલયરો અને મિાશવદ્ાલયરોમાં સંિરોધન પર ઓછરો ભાર 

િથા શવદ્ાિાખાઓમાં પ્શિસપધથી-સિભાગરી (peer) સમરીક્ષા પામેલ સંિરોધન ભંડરોળનરો અભાવ (ઝ) ઉચચ 

શિક્ષણ સંસથાઓમાં પ્િાસન અને નેિૃતવનરી ક્ષમિાઓનરો અભાવ (્ટ) શબનઅસર્કાર્ક શનયમન્કારરી 

પ્ણાલરી; અને (ઠ) શવિાળ સંલગ્નિાવાળા શવશ્વશવદ્ાલયરો જ ેસનાિ્ક ્કક્ષાએ શનમન ગુણવતિાયુ્િ શિક્ષણમાં 

પહરણમિાં િરોવા જવેરી શવશવધ સમસયાઓ જોવા મળે છ.ે 

9.3 આ નરીશિ ઉચચિર શિક્ષણ પ્ણાલરીમાં આમૂલ પહરવિમાન અને નવરી ઉજામાના સંચાર મા્ટ ેઉપરરો્િ પડ્કારરોને 

દૂર ્કરરી નયાયરી અને સમાવેિ્ક ઉચચ ્કક્ષાના ઉચચ શિક્ષણનરી પહર્કલપના યુવાનરોનરી આ્કાંક્ષાને અનુરૂપ 

ગુણવિાપૂણમા, સમાન અવસર આપે િેવું સમાવેિરી ઉચચિર શિક્ષણ મળે િેવા પહરવિમાન સામેલ છ.ે (્ક) 

એવરી ઉચચ શિક્ષણ વયવસથા િરફ આગળ વધવું જયાં શવિાળ બિુશવદ્ાિાખા્કરીય શવશ્વશવદ્ાલય અને 

મિાશવદ્ાલય િરોય, જયાં પ્તયે્ક જીલ્લામાં ્ેક િેનરી નજી્ક ઓછામાં ઓછરી એ્ક અને સંપૂણમા ભારિમાં 

મિતિમ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ િરોય, જ ેસથાશન્ક/ભારિરીય ભાષામાં શિક્ષણ ્ેક ્કાયમાક્રમરો ચલાવિા િરોય. 

(ખ) બિુશવદ્ાિાખા્કરીય સનાિ્ક શિક્ષણ િરફ આગળ વધવું; (ગ) શવદ્ાિાખા અને સંસથાગિ સવાયતિિા 

િરફ આગળ વધવું; (ઘ) શવદ્ાથથીઓના અનુભવરોનરી વૃશદ્ધ મા્ટ ેઅભયાસક્રમ, અધયાપનિાસ્ત્ર, મૂલયાં્કન 

અને શવદ્ાથથી સિાયમાં સુધારા લાવવા; (ચ) શિક્ષણ, સંિરોધન અને સેવાના આધાર પર યરોગય શનયુક્િ 

અને ્કારહ્કદથીમાં પ્ગશિનરી િ્ક દ્ારા અધયાપ્કરો િથા સંસથાગિ નેિૃતવના ઐ્યનરી પુકષ્ ્કરવરી; (છ) 

સંિરોધન શવશ્વશવદ્ાલય અને મિાશવદ્ાલયમાં ઉતિમ સાથરી સમરીક્ષા પામેલ સંિરોધનરોને નાણાં્કરીય સિાય 

પૂરરી પાડવા અને સશક્રય રૂપથરી સંિરોધનનરો પાયરો નાંખવા મા્ટ ેરાષ્ટ્રીય સંિરોધન પ્શિષ્ઠાનનરી સથાપના; 

(જ) િૈક્ષશણ્ક અને પ્િાસશન્ક સવાયતિાવાળા ઉચચ યરોગયિા ધરાવિા સવિંત્ બરોડમા દ્ારા ઉચચ શિક્ષણ 

સંસથાઓનું શનયંત્ણ (ઝ) ઉચચ શિક્ષણમાં એ્ક જ શનયમન્કાર દ્ારા “િળવું છિાં ચુસિ” શનયમન (્ટ) 

ઉત્ૃકષ્ જાિેર શિક્ષણ મા્ટનેરી શવિાળ િ્કરો સહિિના પગલાંનરી શ્ેણરી દ્ારા પિોંચ, સમિા અને સમાવેિનમાં 

વૃશદ્ધ; સમ્કાલરીન અને વંશચિ શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેખાનગરી/લરો્ક્કલયાણ મા્ટ ે્કામ ્કરિાં શવશ્વશવદ્ાલયરો દ્ારા 

શિષયવૃશતિ; ઓનલાઈન શિક્ષણ અને મુ્િ દૂરસથ શિક્ષણ (ODL) િથા શવ્કલાંગિા ધરાવિા શવદ્ાથથીઓ 

મા્ટ ેિમામ ભૌશિ્ક સુશવધાઓ અને અધયયન સામગ્રીનરી ઉપલકબધ. જવેાં પહરવિમાનરોને સમાશવષ્ ્કરવાનરી 

દૂરદશિમાિાનરો સમાવેિ થાય છ.ે 
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10.1 ઉચચ શિક્ષણને લગિરી આ નરીશિનરો મુખય ઉદ્શેય એ છ ે્ેક ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓને શવિાળ બિુશવદ્ાિાખા્કરીય 

શવશ્વશવદ્ાલયરો, મિાશવદ્ાલયરો અને ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓનાં જૂથરો/જ્ાન ્ેકનદ્રરો ્ેક જમેાંના દરે્કનું લક્ય 

3000 અથવા વધુ શવદ્ાથથીઓ િરોય િેમાં પહરવશિમાિ ્કરરીને ઉચચ શિક્ષણનરી ખંહડિિાને સમાપ્ત ્કરવાનરો 

છ.ે આનાથરી શવદ્ાનરો અને સાથરીદારરોના ઉજામાવાન સમુદાયરો બનાવવામાં મદદ મળિે, અલગ અલગ ્કામ 

્કરિાં શવભાગરોને સંગહઠિ ્કરવા, શવદ્ાથથીઓને ્કલાતમ્ક, સજમાનાતમ્ક અને શવશ્ેષણાતમ્ક શવષયરો િેમજ 

રમિ-ગમિ સહિિનરી ઘણરી શવદ્ાિાખાઓમાં સમગ્િયા સવાાંગરી રરીિે, સારરી રરીિે શવ્કશસિ ્કરવામાં, 

આંિર શવદ્ાિાખા્કરીય સંિરોધન સહિિનરી િાખાઓમાં સશક્રય સંિરોધન સમુદાયરો શવ્કશસિ ્કરવામાં િથા 

ઉચચ શિક્ષણમાં ભૌશિ્ક અને માનવ બંનેનરી સંસાધન ્કાયમાક્ષમિામાં વધારરો ્કરવામાં આવિે.

10.2 મરો્ટા બિુશવદ્ાિાખા્કરીય શવશ્વશવદ્ાલયરો અને ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓના જૂથરો િરફ આગળ વધવાનરી 

આ નરીશિમાં સૌથરી વધુ ભલામણ છ.ે પ્ાચરીન ભારિરીય શવશ્વશવદ્ાલયરો િક્ષશિલા, નાલંદા, વલભરી અને 

શવક્રમિરીલા, જમેાં ભારિ અને શવશ્વના િજારરો શવદ્ાથથીઓ ઊજામાસભર બિુશવદ્ાિાખા્કરીય વાિાવરણમાં 

અભયાસ ્કરિા િિા, જણેે પયામાપ્ત રરીિે બિુશવદ્ાિાખા્કરીય સંિરોધન અને અધયાપન ્ેક જનેે શવશ્વશવદ્ાલયરો 

અનુસરરી િ્ેક િેનું સૌથરી મરો્ુટ ંસરળ ઉદાિરણ પ્દશિમાિ ્કરેલ. સવાાંગરી અને નવશવચારયુ્િ વયક્િઓના 

સજમાનનરી ભારિરીય પ્ણાલરી અને જ ેપિેલાથરી જ અનય દેિરોને િૈક્ષશણ્ક અને આશથમા્ક રરીિે પહરવશિમાિ ્કરરી 

રિરી છ ેિે મિાન ભારિરીય પરંપરાને પાછા લાવવાનરી જરૂર છ.ે 

10.3 ઉચચ શિક્ષણના આ પ્્કારના દકષ્્કરોણ મા્ટ,ે ખાસ ્કરરીને, ઉચચ શિક્ષણ સંસથા (HEI), એ્ટલે ્ેક, શવશ્વશવદ્ાલય 

અથવા મિાશવદ્ાલયનરી રચના મા્ટ ેનવરી સં્કલપનાતમ્ક દૃકષ્/સમજનરી જરૂર પડિે. શવશ્વશવદ્ાલયનરો અથમા 

એ થિે ્ેક એવરી ઉચચ શિક્ષણનરી બિુશવદ્ાિાખા્કરીય સંસથાન, જ ેઉચચ ગુણવતિાવાળા શિક્ષણ, સંિરોધન 

અને લરો્કભાગરીદારરીયુ્િ, પૂવમાસનાિ્ક અને સનાિ્ક ્કાયમાક્રમરો ચલાવિરી િિે. શવશ્વશવદ્ાલયનરી વયાખયા એવરી 

સંસથાઓના જૂથને મંજૂરરી આપિે જ ે શિક્ષણ અને સંિરોધન પર સમાન ભાર આપિરી િરોય છ,ે એ્ટલે 

્ેક સઘન સંિરોધન શવશ્વશવદ્ાલયરો, જઓે શિક્ષણ પર વધારે ભાર મૂ્કિાં િરોય પરંિુ િેમ છિાં નોંધપાત્ 

સંિરોધન પણ ્કરિાં િરોય એ્ટલે ્ેક સઘન અધયાપન શવશ્વશવદ્ાલયરો િરોય. આ દરશમયાન, એ્ક સવાયતિ 

10. 
સંસ્ાકીય પુનગ્ઘઠન અને એકત્્રીકરણ
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પદવરી પ્દાન ્કરનાર મિાશવદ્ાલય (Autonomous degree-granting Colleges-AC) નરો સંદભમા ઉચચ 

શિક્ષણનરી શવિાળ બિુશવદ્ાિાખા્કરીય સંસથાનરો િિે જ ેસનાિ્ક પદવરી આપિે અને મુખયતવે િેના શિક્ષણ 

સાથે જ પ્શિબંશધિ નિીં રિે અને િે મા્ટ ેપ્શિબંશધિ રિેવાનરી જરૂહરયાિ પણ નિીં રિે િથા સામાનય 

રરીિે િે એ્ક લાક્ષશણ્ક શવશ્વશવદ્ાલય ્કરિાં નાનરી િિે.

10.4 મિાશવદ્ાલયરોને સવાયતિિા આપવા મા્ટનેું િબક્ાવાર માળખું એ્ક ક્રશમ્ક પારદિથી પ્ણાલરી દ્ારા 

સથાપવામાં આવિે. મિાશવદ્ાલયરોને દરે્ક સિરે માનયિા મા્ટ ેજરૂરરી ઓછામાં ઓછા માનદંડરો િબક્ાવાર 

મેળવવા મા્ટ ેઉતેિજન, માગમાદિમાન, મદદ અને પ્રોતસાિન આપવામાં આવિે. સમય જિાં, એવરી વયવસથા 

્કરવામાં આવે છ ે્ેક દરે્ક મિાશવદ્ાલય ્યાં િરો સવાયતિ પદવરી એનાયિ ્કરનાર મિાશવદ્ાલય અથવા િરો 

શવશ્વશવદ્ાલયના ઘ્ટ્ક મિાશવદ્ાલય િરરી્ેક શવ્કશસિ થાય - બરીજા હ્કસસામાં, િે સંપૂણમા રરીિે શવશ્વશવદ્ાલયનરો 

ભાગ િિે. યરોગય માનયિા સાથે, સવાયતિ પદવરી પ્દાન ્કરનાર મિાશવદ્ાલયરો જો િેઓ ઇચછ ેિરો સઘન 

સંિરોધન અથવા સઘન અધયાપન શવશ્વશવદ્ાલયરોમાં પહરવિથીિ થઈ િ્કિે. 

10.5 િે સપષ્પણે ્કિેવું આવશય્ક છ ે્ેક આ ત્ણ વયાપ્ક પ્્કારનરી સંસથાઓનું વગથી્કરણ જડ અને સથાયરી નથરી 

પરંિુ પહરવિમાનક્ષમ છ.ે િેમનરી યરોજનાઓ, શક્રયાઓ અને અસર્કાર્કિાના આધારે, ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓને 

એ્ક વગમામાંથરી બરીજા વગમામાં ધરીમે ધરીમે પહરવશિમાિ થવાનરી સવાયતિિા અને સવિંત્િા િિે. આ સંસથાઓનરી 

શ્ેણરીઓને વગથી્ૃકિ ્કરવા મા્ટ ેસૌથરી મુખય બાબિ િેમના લક્યરો અને ્કાયમા પર િેઓ ્ેકવરી રરીિે ધયાન ્ેકકનદ્રિ 

્કરે છ ેિે રિેિે. માનયિા પ્ણાલરી આ પ્્કારનરી ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ મા્ટ ેયરોગયિમ, શભન્ન અને સુસંગિ 

માનાં્કરોનરો શવ્કાસ અને ઉપયરોગ ્કરિે. આમ છિાં, િમામ ઉચચ શિક્ષણ સંસથામાં ઉચચિમ ગુણવતિાયુ્િ 

શિક્ષણ અને અધયયન-અધયાપનનરી અપેક્ષાઓ એ્ક સમાન રિેિે. 

10.6 અધયાપન અને સંિરોધન ઉપરાંિ, ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ પાસે અનય શનણામાય્ક જવાબદારરીઓ િિે, 

જનેે િેઓ યરોગય સંસાધનરો, પ્રોતસાિનરો અને સંરચનાઓ દ્ારા શનભાવિે. આમાં અનય ઉચચ શિક્ષણ 

સંસથાઓનરો શવ્કાસ, લરો્કભાગરીદારરી અને સેવા, અભયાસના શવશવધ ક્ષેત્રોમાં ફાળરો, ઉચચ શિક્ષણ પ્ણાલરી 

મા્ટ ેઅધયાપ્ક યરોગયિા શવ્કાસ અને િાળા શિક્ષણમાં સિાય આપવાનરો સમાવેિ થાય છ.ે 

10.7 વષમા 2040 સુધરીમાં, િમામ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ બિુશવદ્ાિાખા્કરીય સંસથાઓ બનવાનું લક્ય રાખિે 

અને આધારરૂપ વયવસથા અને સંસાધનરોના મિતિમ યરોગય ઉપયરોગ મા્ટ ેઅને ઊજામાવાન બિુશવદ્ાિાખા્કરીય 

સમુદાયરોનરી રચના મા્ટ ેિજારરોનરી સંખયામાં શવદ્ાથથીઓનરી નોંધણરી ્કરાવવાનું લક્ય રાખિે. આ પ્શક્રયામાં 

સમય લાગિે, િેથરી િમામ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ 2030 સુધરીમાં સૌ પ્થમ બિુશવદ્ાિાખા્કરીય બનાવવાનું 

આયરોજન ્કરિે અને પછરી ધરીમે ધરીમે શવદ્ાથથીઓનરી સંખયાને અપેશક્ષિ સિરે વધારિે. 
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10.8 અલપશવ્કશસિ ક્ષેત્રોમાં પૂણમા ઉપલબધિા, નયાય સંગિિા અને સમાવેિ્કિા મા્ટ ેવધુ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ 

સથાપવામાં અને શવ્કશસિ ્કરવામાં આવિે. વષમા 2030 સુધરીમાં, પ્તયે્ક શજલ્લામાં અથવા નજી્કમાં ઓછામાં 

ઓછરી એ્ક મરો્ટરી બિુશવદ્ાિાખા્કરીય ઉચચ શિક્ષણ સંસથા િરોવરી જોઈએ. સથાશન્ક/ભારિરીય ભાષાઓમાં 

અથવા શદ્ભાષરી સૂચનાનું માધયમ ધરાવિા, જાિેર અને વયક્િગિ બંને પ્્કારનરી ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ ઉચચ 

શિક્ષણ સંસથાઓ શવ્કસાવવા િરફ પગલાં લેવામાં આવિે. 2035 સુધરીમાં વયાવસાશય્ક શિક્ષણ સહિિ 

ઉચચ શિક્ષણમાં ્ુકલ પ્વેિ નોંધણરી ગુણરોતિર 26.3% (2018) થરી વધારરીને 50% ્કરવાનરો લક્યાં્ક િિે. 

આ લક્યરોને પ્ાપ્ત ્કરવા મા્ટ ેઘણરી નવરી સંસથાઓ શવ્કશસિ ્કરરી િ્કાિે, જયારે ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓને 

એ્કશત્િ, નોંધપાત્ રરીિે શવસિૃિ ્કરરી િાલનરી ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓનરી સુધારણા દ્ારા ક્ષમિા શનમામાણનરો 

એ્ક મરો્ટરો ભાગ પ્ાપ્ત ્કરવામાં આવિે. 

10.9 જાિેર અને ખાનગરી એમ બંને સંસથાઓમાં શવ્કાસ ્કરવામાં આવિે, જમેાં મરો્ટરી સંખયામાં ઉત્ૃકષ્ જાિેર 

સંસથાઓ શવ્કસાવવા પર ભાર મૂ્કવામાં આવિે. જાિેર ઉચચ શિક્ષણ સંસથાના શવ્કાસ મા્ટ ે જાિેર 

ભંડરોળના સિાયના વધેલા સિરને શનધામાહરિ ્કરવા મા્ટ ેએ્ક નયાયરી અને પારદિમા્ક પદ્ધશિ િિે. આ પદ્ધશિ 

િમામ જાિેર સંસથાઓને શવ્કાસ અને વૃકધધ મા્ટ ેસમાન િ્ક આપિે અને માનયિા પ્ણાલરીના માનયિા 

ધરોરણરોમાંથરી પારદિમા્ક, પૂવમા ઘરોશષિ માનાં્ક પર આધાહરિ રિેિે. આ નરીશિમાં શનધામારણ મુજબ ઉચચિમ 

ગુણવતિાનું શિક્ષણ પિોંચાડનારરી ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓને િેમનરી ક્ષમિાના શવસિરણમાં પ્રોતસાિન 

આપવામાં આવિે. 

10.10 જો િેમને માનયિા પ્ાપ્ત થાય િરો સંસથાઓ પાસે મુ્િ ઑનલાઇન દૂરસથ શિક્ષણ (ODL) અને ઑનલાઇન 

અભયાસક્રમ ચલાવવાનરો શવ્કલપ િિે. િેના ઉદ્શેયરો આ પ્માણે છઃે આ સંસથાઓનું શવસિૃશિ્કરણ થાય, 

વધુને વધુ શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેસુલભ બને, ્ુકલ નોંધણરી ગુણરોતિર (GER)માં વધારરો થાય અને સિિ શિક્ષણ 

(SDG 4) મા્ટ ેિ્કરો પ્દાન ્કરરી િ્કાય. ્કરોઈપણ હડ્પલરોમા અથવા પદવરી (હડગ્રી) પ્દાન ્કરનાર િમામ મુ્િ 

દૂરસથ શિક્ષણ (ODL) ્કાયમાક્રમરો અને િેમના ઘ્ટ્કરોના ધરોરણરો અને ગુણવતિા ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ દ્ારા 

િેમના પહરસરમાં ચલાવવામાં આવિા ઉચચિમ ગુણવતિાવાળા ્કાયમાક્રમરો જવેા જ િિે. મુ્િ દૂરસથ શિક્ષણ 

(ODL) મા્ટ ેમાનયિા પ્ાપ્ત સવષોચચ સંસથાઓને ઉચચ ગુણવતિાવાળા ઑનલાઇન અભયાસક્રમરો શવ્કસાવવા 

મા્ટ ેપ્રોતસાહિિ ્કરવામાં આવિે અને િેમને સિાય આપવામાં આવિે. આવા ગુણવતિાવાળા ઑનલાઇન 

અભયાસક્રમરોને ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓના અભયાસક્રમમાં યરોગય રરીિે સં્કશલિ ્કરવામાં આવિે અને આ 

મા્ટ ેસંશમશશ્િ કસથશિ (Blended Mode)ને પસંદ ્કરવામાં આવિે. 
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10.11 એ્ક જ પ્વાિવાળરી ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓને સમય જિાં ઘ્ટાડરી અધયાપન અને સંિરોધનનાં ક્ષેત્રોમાં 

ઉચચ્કક્ષાના બિુશવદ્ાિાખા્કરીય અને અંિર-શવદ્ાિાખા્કરીય(Cross-Disciplinary) ક્ષેત્રોમાં ઉચચ 

ગુણવતિાયુ્િ ઉજામાસભર બિુશવદ્ાિાખા્કરીય સંસથાઓ અથવા બિુશવદ્ાિાખા્કરીય સંસથાઓના જૂથરો 

બનવા િરફ આગળ વધારવામાં આવિે. એ્ક પ્વાિ ધરાવિરી ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓમાં ખાસ ્કરરીને, 

શવશવધ ક્ષેત્રોના એવા શવભાગરો ઉમેરાિે જ ેઆ સંસથાઓને પણ મજબૂિ બનાવિે. આમ છિાં, યરોગય 

માનયિા પ્ાપ્ત ્કરવા, િમામ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ આ જીવંિ સંસ્ૃકશિને સક્ષમ બનાવવા મા્ટ ેધરીમે ધરીમે 

સંપૂણમા િૈક્ષશણ્ક અને વિરીવ્ટરી સવાયતિિાનરી હદિા િરફ આગળ વધિે. જાિેર સંસથાઓનરી સવાયતિિાને 

પયામાપ્ત જાિેર નાણાં્કરીય સિાય અને કસથરિા મળિે. ઉચચ ગુણવતિાવાળા સમાન શિક્ષણ મા્ટ ેસાવમાજશન્ક 

િેિુ સાથે ્કાયમા ્કરિરી પ્શિબદ્ધિાવાળરી વયક્િગિ સંસથાઓને પ્રોતસાહિિ ્કરવામાં આવિે. 

10.12 આ નરીશિ દ્ારા એવરી ્કલપના ્કરવામાં આવેલરી છ ે્ેક નવરી શનયમન્કારરી પદ્ધશિ સમગ્િયા નવરીનરી્કરણ મા્ટ ે

સિ્િ અને સવાયતિ સંસ્ૃકશિ િરફ ક્રશમ્ક રરીિે આગળ વધારિે જમેાં ધરીમે ધરીમે પંદર વષમાના સમયગાળા 

દરશમયાન ‘સંલગ્ન મિાશવદ્ાલયરો’નરી પ્થા સમાપ્ત ્કરવામાં આવિે. િાલનરી દરે્ક સંલગ્નિા આપનાર 

શવશ્વશવદ્ાલય િેના સંલગ્ન મિાશવદ્ાલયરોને માગમાદિમાન આપવા મા્ટ ેજવાબદાર રિેિે િેથરી િેઓ િેમનરી 

ક્ષમિાઓ શવ્કશસિ ્કરરી િ્ેક અને િૈક્ષશણ્ક અને અભયાસક્રમનરી બાબિમાં, અધયાપન અને આ્કલન; 

પ્િાસન સુધારણા; નાણાં્કરીય મજબૂિાઈ; અને વિરીવ્ટરી ્કાયમાક્ષમિામા લઘુતિમ માનદંડરો પ્ાપ્ત ્કરરી િ્ેક. 

િાલમાં શવશ્વશવદ્ાલય સાથે સં્કલાયેલ િમામ મિાશવદ્ાલયરો શનયિ માનયિા માનદંડરોને સુરશક્ષિ રાખવા 

મા્ટ ેસમય જિાં જરૂરરી માનદંડરો મેળવિે અને અંિે સવાયતિ પદવરી-એનાયિ ્કરનાર મિાશવદ્ાલયરો બનિે. 

આ ્કાયમા યરોગય માગમાદિમાન અને સર્કારરી સિાય જવેા રાષ્ટ્રીય પ્યતનરો દ્ારા પ્ાપ્ત ્કરવામાં આવિે. 

10.13 સમગ્ ઉચચ શિક્ષણ ક્ષેત્ ધંધાદારરી અને વયાવસાશય્ક શિક્ષણ સહિિ સં્કશલિ ઉચચ શિક્ષણ પ્ણાલરી 

બનવાનું લક્ય રાખિે. આ નરીશિ અને િેનરો અશભગમ વિમામાન પ્વાિરોમાંના િમામ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓને 

સમાનરૂપે લાગુ થિે, જ ેઆખરે ઉચચ શિક્ષણના સુસંગિ પહરિંત્ (ecosystem)માં ભળરી જિે. 

10.14 વૈકશ્વ્ક રરીિે શવશ્વશવદ્ાલય એ છ ેજ ેઉચચ શિક્ષણનરી બિુશવદ્ાિાખા્કરીય સંસથા છ ેજ ેપૂવમાસનાિ્ક, સનાિ્ક 

અને Ph.D. અભયાસક્રમરો પ્દાન ્કરે અને ઉચચ-ગુણવતિાવાળા શિક્ષણ અને સંિરોધન સાથે સં્કળાયેલ િરોય. 

દેિમાં ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓના વિમામાન જહ્ટલ નામ્કરણ, જમે્ેક, ‘ડરીમડ ્ુટ બરી યુશનવશસમા્ટરી   (Deemed 

to be University), ‘એફરીલરીયે્ટીંગ યુશનવશસમા્ટરી (Affiliating University)’, ‘એફરીલરીયે્ટીંગ ્ૅટ્કશન્કલ 

યુશનવશસમા્ટરી (Affiliating Technical University)’, ‘યુશન્ટરરી યુશનવશસમા્ટરી (Unitary University)’ ને 

શનયમરો અનુસાર માપદંડ પૂરા ્કરે તયારે માત્ ‘શવશ્વશવદ્ાલય’ એવા નામ્કરણથરી બદલવામાં આવિે. 
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11.1 ભારિમાં સંપૂણમા અને બિુશવદ્ાિાખા્કરીય અધયયનનરી એ્ક પ્ાચરીન પરંપરા છ ેજવેા ્ેક િક્ષશિલા અને 

નાલંદા જવેા શવશ્વશવદ્ાલયરોથરી િરૂ ્કરરીને ભારિમાં એવું ઘણં વયાપ્ક સાહિતય છ ેજયાં શવશભન્ન ક્ષેત્રોના 

શવષયરોનરો સમનવય થિરો િરોય. પ્ાચરીન ભારિરીય સાહિતય જવેા ્ેક બાણભટ્ટનરી ્કાદમબરરીમાં િાળા શિક્ષણને 

64 ્કલાઓના જ્ાનના રૂપમાં વશણમાિ ્કરવામાં આવેલ છ ે અને આ 64 ્કલાઓમાં માત્ ગાયન અને 

શચત્્કલા જ નિીં પરંિુ વૈજ્ાશન્ક ક્ષેત્રો જવેા ્ેક રસાયણશવજ્ાન અને ગશણિિાસ્ત્ર, વયાવસાશય્ક ક્ષેત્રો જવેા 

્ેક સુથારરી્કામ અને દરજી્કામ, ધંધાદારરી શવષયરો જવેા ્ેક દા્િરરી અને ઇજનેરરી અને સાથે સાથે જીવન 

્કૌિલયરો જવેા ્ેક પ્તયાયન ચચામા અને વાદશવવાદનરો સમાવેિ ્કરવામાં આવેલ છ.ે મનુષયજીવન ્કાળમાં 

ગશણિિાસ્ત્ર, શવજ્ાન, વયાવસાશય્ક શવષયરો, ધંધાદારરી શવષયરો અને જીવન ્કૌિલયરોને ્કલાના શવષય ગણવાનરો 

શવચાર સપષ્ રરીિે ભારિમાં ઉદભવેલ છ.ે આ શવશભન્ન ્કલાઓના જ્ાનનરો શવચાર ્ેક જનેે આધુશન્ક સમયમાં 

શલબરલ આ્ટમાસ (Liberal Arts) (્કલાઓ પ્તયેનરી ઉદાર દ્રકષ્ ગણવામાં આવે છ)ે િે ભારિરીય શિક્ષણમાં 

પાછુ ંલાવવું જોઈએ ્કારણ ્ેક આ એ જ શિક્ષણ છ ેજનેરી 21મરી સદરીમાં જરૂહરયાિ િિે.

11.2 સનાિ્ક શિક્ષણ દરશમયાન એવરી િૈક્ષશણ્ક પદ્ધશિઓ જ ે શવજ્ાન, િ્કનરી્કરી, ઇજનેરરી અને ગશણિિાસ્ત્ર 

(STEM) ને માનવશવદ્ાિાખા સાથે જોડ ેછ ેિેનરો અભયાસ વધુ િ્કારાતમ્ક અધયયન નરીપજો દિામાવે છ ે

જવેરી ્ેક વધિરી સજમાનાતમ્કિા અને નવશવચાર, િાહ્કમા્ક શવચારસરણરી અને ઉચચ સિરરીય શવચાર ક્ષમિા, 

સમસયા ઉ્ેકલ ક્ષમિા, જૂથ્કાયમા, પ્તયાયન ્કૌિલય, વધુ ને વધુ ઊંડાણપૂવમા્કનું અધયયન અને અભયાસક્રમના 

િમામ શવષયરો પર પ્કડ, સામાશજ્ક અને નૈશિ્ક સભાનિા વગેરે. એ્ક સમગ્ અને બિુશવદ્ાિાખા્કરીય 

શિક્ષણ અશભગમ દ્ારા સંિરોધનરોમાં સુધાર અને વૃકધધ ્કરવામાં આવિે.

11.3 એ્ક સંપૂણમા અને બિુશવદ્ાિાખા્કરીય શિક્ષણનરો િેિુ મનુષયનરી બધરી જ ક્ષમિાઓ – બૌશદ્ધ્ક, સૌંદયામાતમ્ક, 

સામાશજ્ક, િારરીહર્ક, ભાવનાતમ્ક િથા નૈશિ્કિાને સં્કશલિ રરીિે શવ્કશસિ ્કરવાનરો િિે. આવું શિક્ષણ 

વયક્િના સવાાંગરીણ શવ્કાસ ્કલા, માનવશવદ્ાિાખા, ભાષા, શવજ્ાન, સામાશજ્કશવજ્ાન, વયાવસાશય્ક, 

િ્કનરી્કરી અને ધંધાદારરી ક્ષેત્રોમાં મિત્વપૂણમા 21મરી સદરીનરી ક્ષમિા, સામાશજ્ક જોડાણ મા્ટનેરી નૈશિ્કિા, 

11. 
સવાાંગ્રી અને બહુશવદ્ાિાખાકીય શિક્ષણ િરફ
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વયવિાર ્કૌિલય જવેા ્ેક પ્તયાયન, ચચામા, વાદશવવાદ અને એ્ક પસંદ ્કરેલ ક્ષેત્ અથવા ક્ષેત્રોમાં સારરી 

િજજ્િા શવ્કશસિ ્કરિે. આ રરીિનું સમગ્ શિક્ષણ લાંબા સમય સુધરી વયાવસાશય્ક, િ્કનરી્કરી અને ધંધાદારરી 

શવદ્ાિાખાઓ સહિિ બધા જ સનાિ્ક ્કાયમાક્રમરોનરો દ્રકષ્્કરોણ િિે.

11.4 દેિને 21મરી સદરી અને ચરોથરી ઔદ્રોશગ્ક ક્રાંશિ મા્ટ ેજ ેપ્્કારના શિક્ષણનરી ભારિમાં આવશય્કિા છ ેિેવા 

સવાાંગરી અને બિુશવદ્ાિાખા્કરીય શિક્ષણને ભારિના ઇશિિાસમાં ખૂબ સુંદર રરીિે વણમાવેલ છ.ે ભારિરીય 

િ્કનરી્કરી સંસથા (IIT) જવેરી ઇજનેરરી સંસથાઓ પણ આરસમા અને માનવશવદ્ાિાખા સાથે સવાાંગરી અને 

બિુશવદ્ાિાખા્કરીય શિક્ષણ િરફ વળિે. ્કલા (Arts) અને માનવશવદ્ાિાખાના શવદ્ાથથીઓ પણ શવજ્ાન 

િરીખવાનરો ઉદ્િે રાખરી િ્ેક છ ેઅને વધુ વયાવસાશય્ક અને જીવન ્કૌિલયરોનરો સમાવેિ ્કરવાનરો પ્યનિ 

્કરિે. 

11.5 ્કલપનાિરીલ અને પહરવિમાનિરીલ અભયાસક્રમ માળખું સજમાનાતમ્ક શવદ્ાિાખાના સંિરોધનરોને િ્ય બનાવિે 

અને બિુ પ્વેિ અને શન્કાસ િ્ય બનિે જથેરી પ્વિમામાન અકસિતવ ધરાવિરી જડ સરીમાઓ દૂર થિે 

અને આજીવન અધયયન મા્ટનેરી નવરી િ્કરોનું સજમાન થિે. શવિાળ બિુશવદ્ાિાખા્કરીય શવશ્વશવદ્ાલયરોમાં 

સનાિ્ક, અનુસનાિ્ક અને શવદ્ાવાચસપશિ (ડરો્્ટરલ)–સિરે સઘન સંિરોધન આધાહરિ શવશિષ્રી્કરણ દ્ારા, 

બિુશવદ્ાિાખા્કરીય ્કાયમા ્કરવાનરી િ્ક શિક્ષણશવદરો, સર્કાર અને ઉદ્રોગરોએ સાથે મળરીને પૂરરી પાડિે.

11.6 શવિાળ અને બિુશવદ્ાિાખા્કરીય શવશ્વશવદ્ાલયરો અને મિાશવદ્ાલયરો ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ સવાાંગરી અને 

બિુશવદ્ાિાખા્કરીય શિક્ષણ િરફ જવા મા્ટ ેમદદ ્કરિે. અભયાસક્રમમાં લચરીલા, નવરીન અને આ્કષમા્ક 

્કરોસમા મા્ટનેા શવ્કલપરો શવદ્ાથથીઓને આપરી િ્કાિે, િદુપરાંિ એ્ક શવષયમાં ્ેક શવષયરોમાં િજજ્ બનવા મા્ટનેા 

્કરોસમા આપરી િ્કાિે. આમ ્કરવા મા્ટ ે શિક્ષ્કરોનરી સંખયા અને સંસથાનરી સવાયતિિા વધારરીને પ્રોતસાહિિ 

્કરાિે. અધયાપનિાસ્ત્રમાં સંદેિાવયવિાર, ચચામા, વ્કિૃત્વ, સંિરોધન અને આંિરશવદ્ાિાખા્કરીય અને 

આંિહર્કશવદ્ાિાખા્કરીય શવચારસરણરી પર વધુ ભાર િિે.

11.7 ભાષાઓ, સાહિતય, સંગરીિ, િત્વજ્ાન, ભારિરીય શવદ્ા, ્કલા, નૃતય, ના્ટ્ક, શિક્ષણ, ગશણિ, આં્કડાિાસ્ત્ર, 

સૈદ્ધાંશિ્ક અને વયાવિાહર્ક શવજ્ાન, સમાજિાસ્ત્ર, અથમાિાસ્ત્ર, રમિરો, ભાષાંિર અને અથમાઘ્ટનના શવભાગરો 

અને આવા અનય શવષયરો જ ેબિુશવદ્ાિાખા્કરીય અને ભારિરીય શિક્ષણ અને પયામાવરણ મા્ટ ેઉતિેજ્ક છ ે

િે ઉચચ શિક્ષણના િમામ સિર પર સથાપવામાં અને વધુ સક્ષમ બનાવવામાં આવિે. િમામ સનાિ્ક પદવરી 

(Degree) અભયાસક્રમરોમાં જ ેશવષયરો ઉચચ શિક્ષણનરી સંસથાઓમાં (HEIs) આપવામાં ન આવિા િરોય અને 

જો બરીજા શવભાગરોમા અથવા મુ્િ દૂરસથ શિક્ષણ (ODL) પ્ણાલરી દ્ારા અધયયન ્કરવામાં આવયા િરોય 

િરો િરો ક્રહેડ્ટ આપવામાં આવિે. 



રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ ન્રીશિ 2020

ભારિ્રીય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્ાન 84

11.8 સવાાંગરી અને બિુશવદ્ાિાખા્કરીય શિક્ષણ પ્ાપ્ત ્કરવા મા્ટ ેિમામ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓના અભયાસક્રમમાં  

લચરીલા અને નવરીનિમ ક્રહેડ્ટ આધાહરિ અભયાસક્રમરો અને સામુદાશય્ક જોડાણ (Community 

Engagement) અને સેવાના ક્ષેત્માં પ્રોજ્ેક્ટ, પયામાવરણરીય શિક્ષણ અને મૂલય આધાહરિ શિક્ષણનરો સમાવેિ 

થયેલ િરોવરો જોઈએ. પયામાવરણ શિક્ષણમાં આબરોિવા પહરવિમાન, પ્દૂષણ, ્કચરાનું વયવસથાપન, સવચછિા, 

જશૈવ્ક શવશવધિાનું સંરક્ષણ, જશૈવ્ક સંસાધનરોનું સંચાલન અને જવૈશવશવધિા, વન અને વનયજીવન સંરક્ષણ 

અને શવ્કાસ િથા જીવનનરો સમાવેિ ્કરવરો. મૂલય આધાહરિ શિક્ષણમાં માનવિાવાદરી, નૈશિ્ક, બંધારણરીય 

અને સતય, નયાયરી વિમાન (ધમમા ), િાંશિ, પ્ેમ, અહિંસા જવેા વૈકશ્વ્ક માનવ મૂલયરોનરો સમાવેિ થયેલ િરોવરો 

જોઈએ. વૈજ્ાશન્ક પ્્ૃકશિ, નાગહર્કતવ મૂલયરો અને જીવન્કૌિલય; સેવાના પાઠ અને સમાજસેવાના ્કાયષોમાં 

ભાગ લેવરો એ સવાાંગરીણ શિક્ષણનું અશભન્ન અંગ માનવામાં આવિે. જમે શવશ્વ વધુને વધુ એ્કબરીજા સાથે 

જોડાણ પામિું જાય છ,ે સમ્કાલરીન વૈકશ્વ્ક પડ્કારરોને પ્શિસાદ આપરી િ્ેક િે મા્ટ,ે શવદ્ાથથીઓને વૈકશ્વ્ક 

સમસયાઓ શવષે જાગૃિ અને સમજ મા્ટ ેસક્ષમ બનવા મા્ટ ેઅને વધુ િાંશિપૂણમા, સિનિરીલ, સમાશવષ્, 

સુરશક્ષિ, અને સાિતયપૂણમા (કસથર) સમાજના પ્વિમા્ક િરરી્ેક સશક્રય બનાવે િેવું વૈકશ્વ્ક નાગહર્કતવ શિક્ષણ 

(GCED) આપવામાં આવિે. અંિે, સવાાંગરીણ શિક્ષણના ભાગરૂપે, િમામ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓના 

શવદ્ાથથીઓને ઇન્ટનમાિરીપનરી િ્ક સથાશન્ક ઉદ્રોગ, વયવસાયરો, ્કલા્કારરો, િસિ્કલાના વયક્િઓ વગેરે સાથે 

પ્દાન ્કરવામાં આવિે િથા સંિરોધ્ક ઇન્ટનમાિરીપ પ્ાધયાપ્કરો સાથે અને સંિરોધ્ક િેનરી જાિે અથવા બરીજી 

ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ/સંિરોધન સંસથાઓ સાથે, જનેે ્કારણે શવદ્ાથથીઓ િેમના અધયયનના પ્ાયરોશગ્ક 

પાસા સાથે સશક્રય રરીિે જોડાય અને ગૌણ ઉપજ િરરી્ેક િેમનરી રરોજગાર ક્ષમિામાં સુધારરો થાય.

11.9 પદવરી ્કાયમાક્રમરોનું માળખું અને સમયગાળરો િે મુજબ સમાયરોશજિ ્કરવામાં આવિે. સનાિ્ક પદવરી 3 

અથવા 4 વષમાના સમયગાળાનરી રિેિે, આ સમયગાળામાં બિુશવધ શન્કાસ શવ્કલપરો િિે, યરોગય પ્માણપત્રો 

સાથે. દા.િ., ્કરોઈ શવદ્ાિાખામાં અથવા ક્ષેત્માં 1 વષમા પૂણમા ્કયામા પછરી વયાવસાશય્ક અને ધંધાદારરી ક્ષેત્રોમાં 

પ્માણપત્ અથવા 2 વષમાના અભયાસ પછરી હડ્પલરોમા અથવા 3-વષમાના ્કાયમાક્રમ પછરી સનાિ્કનરી પદવરી. 

જો્ેક, 4-વષમાનરો બિુશવદ્ાિાખા્કરીય સનાિ્ક ્કાયમાક્રમ એ્ક પસંદગરીનરો શવ્કલપ રિેિે ્કારણ ્ેક િે શવદ્ાથથી 

દ્ારા પસંદ ્કરવામાં આવેલ મુખય અને ગૌણ શવષય ઉપરાંિ સંપૂણમા સવાાંગરીણ અને બિુશવદ્ાિાખા્કરીય 

શિક્ષણનરી િ્ક પૂરરી પડ ેછ.ે એ્ેકડશેમ્ક બેં્ક ઓફ ક્રહેડ્ટ (ABC) નરી સથાપના ્કરવામાં આવિે જ ેશવજાણં 

(Digital) સવરૂપે શવશવધ માનય ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ દ્ારા પ્ાપ્ત ્કરેલ િૈક્ષશણ્ક ક્રહેડ્ટનરો સંગ્િ ્કરિે, ્ેક 

જથેરી ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓમાંથરી પદવરી આ પ્ાપ્ત ્કરવામાં આવેલ ક્રહેડ્ટના આધારે એનાયિ ્કરરી િ્કાય. 

4-વષમાનરો ્કાયમાક્રમ જો શવદ્ાથથી ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ દ્ારા આપવામાં આવેલ સંિરોધન સઘન પ્રોજ્ેક્ટ 

િેમના મુખય ક્ષેત્/ ક્ષેત્રોમાં ્કરે િરો ‘સંિરોધન સાથે’ પદવરી મેળવરી િ્કિે. 
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11.10 ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ (HEIs)ને શવશવધ માળખાના અનુસનાિ્ક ્કાયમાક્રમરો આપવાનરી લવશચ્કિા િિે: 

(્ક) જમેણે 3 વષમાનરો સનાિ્કનરો ્કાયમાક્રમ પૂણમા ્કયષો િેમના મા્ટ ેતયાં 2 વષમાનરો ્કાયમાક્રમ િિે જમેાં બરીજુ ંવષમા 

સંિરોધન મા્ટ ેસંપૂણમા રરીિે સમશપમાિ િિે; (ખ) સંિરોધન સાથેનરો 4-વષમાનરો સનાિ્ક ્કાયમાક્રમ પૂણમા ્કરનાર 

શવદ્ાથથીઓ મા્ટ,ે તયાં 1-વષમાનરો અનુસનાિ્કનરો ્કાયમાક્રમ િરોઈ િ્ેક છ;ે અને (ગ) સં્કશલિ (integrated) 4 

વષમાનરો સનાિ્ક/અનુસનાિ્ક ્કાયમાક્રમ િરોઈ િ્ેક. Ph.D.્કરવા મા્ટ ેઅનુસનાિ્ક અથવા 4-વષમાના સનાિ્કનરી 

સંિરોધન સાથેનરી પદવરી િરોવરી આવશય્ક છ.ે M.Phil. ્કાયમાક્રમ બંધ થિે.

11.11 ભારિરીય િ્કનરી્કરી સંસથાન (IIT), ભારિરીય વયવસથાપન સંસથાન (IIM) વગેરેને સમાન, સવાાંગરીણ અને 

બિુશવદ્ાિાખા્કરીય શિક્ષણ આપિા આદિમા જાિેર શવશ્વશવદ્ાલયરો િિે જ ેબિુશવદ્ાિાખા્કરીય શિક્ષણ 

અને સંિરોધન શવશ્વશવદ્ાલયરો (Multidescipilinary Education and Research Universitys-MERUs) 

્કિેવાિે િેનરી સથાપના ્કરવામાં આવિે અને જ ે ઉચચિમ વૈકશ્વ્ક ધરોરણરોના ગુણવતિાયુ્િ શિક્ષણના 

ઉદ્િેને પ્ાપ્ત ્કરિે. િે સમગ્ ભારિમાં બિુશવદ્ાિાખા્કરીય શિક્ષણના ઉચચ ધરોરણરો નક્રી ્કરવા પણ 

મદદ ્કરિે. 

11.12 ઉચચ શિક્ષણનરી સંસથાઓ (HEIs) ઇન્યુબેિન સેં્ટર (Incubation Centres)નરી સથાપના દ્ારા સંિરોધન 

અને નવરીનરી્કરણ પર ધયાન ્ેકકનદ્રિ ્કરિે; િ્કનરી્કરી શવ્કાસ ્ેકનદ્રરો; સંિરોધનના મિત્વપૂણમા શવષયરો મા્ટ ે

્ેકનદ્રરો; વધુ ઉદ્રોગ-િૈક્ષશણ્ક જોડાણરો અને માનવશવદ્ાિાખા અને સામાશજ્ક શવજ્ાન સંિરોધનને સાં્કળરીને 

આંિરશવદ્ાિાખા્કરીય સંિરોધન. મિામારરી અને દેિવયાપરી રરોગચાળાએ દિામાવેલ પહરકસથશિમાં આ મિત્વનું 

છ ે ્ેક ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓએ ચેપરી રરોગરો, રરોગચાળરો, શવષાણશવજ્ાન, ઉપચારાતમ્ક, સાધનશવશનયરોગ, 

રસરી્કરણ (Vaccinology) અને અનય સંબંશધિ ક્ષેત્રોના સંિરોધનમાં નેિૃતવ લે. ઉચચ શિક્ષણનરી સંસથાઓ 

(HELs) શવશિષ્ સાથ સિ્કારનરી પ્યુક્િ અને સપધામાઓ દ્ારા શવદ્ાથથી સમુદાયરોમાં નવરીનિાને પ્રોતસાિન 

આપિે. િમામ ઉચચ શિક્ષણનરી સંસથાઓ (HELs), સંિરોધન પ્યરોગિાળા અને બરીજી સંિરોધન સંસથાઓમાં  

ઉજામાવાન સંિરોધનરો અને નવરીનરી્કરણનરી સંસ્ૃકશિના શવ્કાસમાં સિાય દ્ારા િેમને NRF મા્ટ ે સક્ષમ 

બનાવવામાં મદદરૂપ બનિે. 
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12.1 અસર્કાર્ક અધયયન મા્ટ ેસવમાગ્ાિરી અશભગમ જરૂરરી છ ેજ ેયરોગય અભયાસક્રમ, અધયાપનિાસ્ત્ર, સિિ 

રચનાતમ્ક મૂલયાં્કન અને યરોગય શવદ્ાથથી સિાયિાનરો સમાવેિ ્કરે છ.ે અભયાસક્રમ રસપ્દ અને સુસંગિ 

િરોવરો જોઈએ અને નવરીનિમ જ્ાનનરી જરૂરિ મુજબ અને શવશિષ્ અધયયન નરીપજોનરી પ્ાકપ્ત મા્ટ ે

શનયશમિપણે અદ્િન થિરો રિેવરો જોઈએ. શવદ્ાથથીઓને સફળિાપૂવમા્ક અભયાસક્રમનરી શવષયવસિુ િરીખવવા 

મા્ટ ે ઉચચ ગુણવતિાના અધયાપનિાસ્ત્રનરી આવશય્કિા છ;ે શવદ્ાથથીઓને આપવામાં આવિા અધયયન 

અનુભવરો, અધયાપનિાસ્ત્રનરી પ્ણાલરી નક્રી ્કરે છ,ે આમ, સરીધું િે અધયયનના નરીપજોને અસર ્કરે છ.ે 

મૂલયાં્કન પદ્ધશિ વૈજ્ાશન્ક, સિિ અધયયનને સુધરે િેવરી રરીિે આયરોજન અને જ્ાનના ઉપયરોગનરી ચ્કાસણરી 

્કરે િેવરી િરોવરી જોઈએ. છલે્લે પરંિુ ખૂબજ મિત્વનું, શવદ્ાથથીઓનરી સુખા્કારરી મા્ટ ેક્ષમિાનરો શવ્કાસ 

્કરવરો જવેરી ્ેક િંદુરસિરી, સારં સવાસરય, મનરો-સામાશજ્ક સુખા્કારરી અને ઊંડા નૈશિ્ક આધારરો પણ ઉચચ-

ગુણવતિાવાળા અધયયન મા્ટ ેમિત્વના છ.ે આમ, અભયાસક્રમ, અધયાપનિાસ્ત્ર, સિિ માપન અને શવદ્ાથથી 

સિાયિા એ ઉચચ ગુણવતિાના અધયયનના પાયાના સિંભ છ.ે યરોગય સંસાધનરો અને માળખા્કરીય સુશવધાઓ, 

જવેરી્ેક ગુણવતિાવાળા પુસિ્કાલયરો, વગમાખંડરો, પ્યરોગિાળાઓ, િ્કનરી્કરી, રમિગમિ/મનરોરંજનના ક્ષેત્રો, 

શવદ્ાથથીઓનરી ચચામા મા્ટનેા સથાનરો અને જમવાના ક્ષેત્રો, સંખયાબંધ પિેલનરી જરૂરિ અધયયન વાિાવરણને 

જોડાણયુ્િ અને સિાય્ક બનાવવા િથા શવદ્ાથથીઓ સફળિા પ્ાપ્ત ્કરરી િ્ેક િે મા્ટ ેસક્ષમ ્કરવા જરૂરરી 

બનરી રિેિે.

12.2 સૌપ્થમ, સજમાનાતમ્કિાને પ્રોતસાિન આપવા મા્ટ,ે સંસથાઓ અને અધયાપ્કરોને અભયાસક્રમ શવષય્કમાં 

નવરીનરી્કરણ, અધયાપનિાસ્ત્ર અને માપનમાં ઉચચ શિક્ષણના લાય્કાિના વયાપ્ક માળખામાં રિરીને 

સવાયતિિા િિે જ ેિમામ સંસથાઓ અને ્કાયમાક્રમમાં િથા િમામ મુ્િ દૂરસથ શિક્ષણ (ODL), ઓનલાઇન 

અને ‘વગમાખંડનરી અંદર’ના પારંપહર્ક પ્ણાલરીમાં સુસંગિિા લાવિે. િે અનુસાર, શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેપ્રોતસાિ્ક 

અને આ્કષમા્ક અધયયન અનુભવ સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ેઅભયાસક્રમ અને અધયાપનિાસ્ત્રમાં સંસથાઓ અને 

પ્ેહરિ અધયાપ્કરો દ્ારા િૈયાર ્કરવાં આવિે અને સિિ રચનાતમ્ક માપનનરો ઉપયરોગ ્કાયમાક્રમના ઉદ્િેરો 

આગળ વધારવા મા્ટ ે્કરવામાં આવિે. પસંદગરી આધાહરિ ક્રડેરી્ટ પદ્ધશિ (Choice Based Credit System-

CBCS)ને લવચરી્ક અને નવરીન બનાવવા િેને ફરરીથરી સુધારવામાં આવિે. ઉચચ શિક્ષણનરી સંસથાઓ માનાં્ક 

12. 
શ્ેષ્ઠિમ અધયયન વાિાવરણ અને 
શવદ્ા્થીઓ માટે સહાયિા
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આધાહરિ ગ્ેહડગં પદ્ધશિ (Criterion Based Grading System) િરફ આગળ વધિે જ ેશવદ્ાથથીઓનરી 

શસશદ્ધનું મૂલયાં્કન ્કાયમાક્રમના અધયયનના ઉદ્િેરોને આધારે ્કરિે, જ ેવયવસથાને વધુ વાજબરી અને અધયયન 

નરીપજોને વધુ િુલનાતમ્ક બનાવિે. ઉચચ શિક્ષણનરી સંસથાઓએ સાંપ્િ માહિિરીપ્ધાન મૂલયાં્કન પદ્ધશિ 

િરફથરી સિિ અને સવમાગ્ાિરી મૂલયાં્કન િરફ ્ેકકનદ્રિ થવું પડિે.                                                

12.3 બરીજુ,ં દરે્ક સંસથા િેના િૈક્ષશણ્ક આયરોજનરોમાં િેના અભયાસક્રમ સુધારણાથરી માંડરીને વગમાખંડના વયવિારનરી 

ગુણવતિા સુધરીનરી િમામ બાબિરોનરો - િેના શવિાળ સંસથા્કરીય શવ્કાસ આયરોજનમાં સમાવેિ ્કરિે. દરે્ક 

સંસથા શવદ્ાથથીઓના સવાાંગરીણ શવ્કાસ મા્ટ ે્કહ્ટબધધ રિેિે અને શવદ્ાથથી સમૂિને િેના િૈક્ષશણ્ક અને 

સામાશજ્ક પાસાઓ, વગમાખંડનરી અંદર િેમજ બિારનરી શક્રયાપ્શિશક્રયાઓ એમ બન્નેનરો સમાવેિ થિરો િરોય, 

િેમાં મદદ ્કરિે અને મજબૂિ આંિહર્ક શવદ્ાથથી સિાયનું શનમામાણ ્કરિે. ઉદાિરણ િરરી્ેક, બધરી જ 

ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ પાસે શવષયરો ્ેકકનદ્રિ ્લબ અને અધયાપ્ક અને અનય શનષણાિરોનરી જરૂર જણાય 

િરો િેમનરી મદદથરી શવદ્ાથથીઓ દ્ારા આયરોશજિ પ્વૃશતિઓ, જવેરી ્ેક ્કલબ અને શવજ્ાન, ગશણિ, ્કશવિા, 

ભાષા, સાહિતય, ચચામા, સંગરીિ, રમિરો, વગેરેને સમશપમાિ પ્વૃશતિઓ જો યરોગય અધયાપ્ક િજજ્િા ્ેકળવે અને 

પહરસરના શવદ્ાથથીઓનરી માંગને આધારે સમય જિા આવરી પ્વૃશતિઓનરો સમાવેિ અભયાસક્રમમાં જ ્કરરી 

િ્કાય; અધયાપ્ક પાસે શવદ્ાથથીના માત્ શિક્ષ્ક જ નહિ પણ એ્ક સલાિ્કાર અને માગમાદિમા્ક િરરી્ેક સંપ્કમા 

્કરવાનરી ક્ષમિા અને િાલરીમ પણ િિે.

12.4 ત્રીજુ,ં સામાશજ્ક-આશથમા્ક રરીિે વંશચિ વગમાના શવદ્ાથથીઓને ઉચચ શિક્ષણમાં સફળ થવા મા્ટ ેમદદ અને 

પ્રોતસાિનનરી આવશય્કિા છ.ે આમ, શવશ્વશવદ્ાલયરો અને મિાશવદ્ાલયરોએ ઉચચ ગુણવતિાવાળા સિાય્ક 

્ેકનદ્રરોનરી સથાપના ્કરવરી પડિે અને િેને પૂરિા પ્માણમાં નાણાં્કરીય અને િૈક્ષશણ્ક સંસાધનરો પુરા પાડરી આ 

્કાયમા િેઓ અસર્કાર્ક રરીિે ્કરરી િ્ેક િે મા્ટ ેઆપવામાં આવિે. તયાં િમામ શવદ્ાથથીઓને વયાવસાશય્ક, 

િૈક્ષશણ્ક અને ્કારહ્કદથી માગમાદિમાન ઉપલબધ ્કરવામાં આવિે સાથે સાથે િારરીહર્ક, માનશસ્ક અને 

ભાવનાતમ્ક સુખા્કારરી મા્ટ ેસલાિ્કારરો િિે.

12.5 ચરોથું, મુ્િ દૂરસથ શિક્ષણ (ODL) અને ઓનલાઇન શિક્ષણ ગુણવતિાવાળા ઉચચ શિક્ષણ મા્ટનેરો ્ુકદરિરી 

માગમા પ્દાન ્કરે છ.ે િેનરી ક્ષમિાનરો પૂણમાિઃ લાભ મેળવવા મા્ટ,ે મુ્િ દૂરસથ શિક્ષણ (ODL) દ્ારા સંગહઠિ 

અને પુરાવા-આધાહરિ પ્યતનરો દ્ારા ગુણવતિાના શનધામાહરિ માંનાં્કરોનું પાલન ્કરરીને નવરીનરી્કરણ ્કરવામાં 

આવિે. મુ્િ દૂરસથ શિક્ષણ (ODL) ્કાયમાક્રમરો ઉચચ-ગુણવતિાવાળા વગમાખંડના ્કાયમાક્રમરોનરી સમ્કક્ષ બનવાનું 

લક્ય રાખિે. પ્ણાલરીનરો શવ્કાસ, શનયમન અને માનયિા મા્ટનેા શનયમરો, ધરોરણરો અને માગમાદશિમા્કા િૈયાર 

્કરવામાં આવિે, અને િમામ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ મા્ટ ેમુ્િ દૂરસથ શિક્ષણ (ODL)નરી ગુણવતિા મા્ટનેા 

એ્ક માળખાનરી ભલામણ ્કરવામાં આવિે. 
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12.6 અંિે, િમામ શવષયરોમાં િમામ ્કાયમાક્રમરો, ્કરોસમા, અભયાસક્રમ અને અધયાપનિાસ્ત્રને, જ ે વગમાખંડમાં, 

ઓનલાઇન અને મુ્િ દૂરસથ શિક્ષણ (ODL) માધયમ િેમજ શવદ્ાથથી સિાયને, વૈકશ્વ્ક્કક્ષાના ધરોરણરો સાથે 

ગુણવતિાયુ્િ બનાવવાનું લક્ય રખાિે.

 

આંિરરાષ્ટ્રીયકરણ

12.7 ઉપર જણાવેલ શવશવધ પિેલ (િરૂઆિરો) પણ મરો્ટરી સંખયામાં આંિરરાષ્ટ્રીય શવદ્ાથથીઓને ભારિમાં અભયાસ 

્કરવા મા્ટ ેઆ્કશષમાિ ્કરવામાં મદદરૂપ થિે અને ભારિના એવા શવદ્ાથથીઓને ્ેક જ ેમુલા્કાિ લેવાનરી, અભયાસ 

્કરવા, ક્રહેડ્ટ સથાનાંિહરિ (Transfer) ્કરવા અથવા શવદેિનરી સંસથાઓમાં સંિરોધન િાથ ધરવાનરી ઇચછા રાખે 

છ ેિેને વધુ ગશિિરીલિા પ્દાન ્કરે છ ેઅને િેનું ઊલ્ુટ.ં એવા શવષયરોમાં અભયાસક્રમ અને ્કાયમાક્રમ, જમે ્ેક 

ભારિરીય શવદ્ા, ભારિરીય ભાષાઓ, આયુષ (AYUSH) દવાનરી પદ્ધશિ, યરોગ, ્કલા, સંગરીિ, ઇશિિાસ, સંસ્ૃકશિ 

અને આધુશન્ક ભારિ, શવજ્ાનમાં આંિરરાષ્ટ્રીય સિરે સંબંશધિ અભયાસક્રમ, સામાશજ્કશવજ્ાન અને િેનાથરી 

આગળ, સામાશજ્ક જોડાણ મા્ટનેરી અથમાપૂણમા િ્કરો, ગુણવતિાવાળરી રિેણાં્ક સુશવધાઓ અને પહરસરમાં સિ્કાર 

વગેરેના વૈકશ્વ્ક ગુણવતિાના ધરોરણરોના આ લક્યને પ્ાપ્ત ્કરવા, આંિરરાષ્ટ્રીય શવદ્ાથથીઓ મરો્ટરી સંખયામાં 

આ્કશષમાિ ્કરવા, અને ‘ઘરેથરી જ આંિરરાષ્ટ્રીય્કરણ’ નું લક્ય પ્ાપ્ત ્કરવા મા્ટ ેપ્રોતસાિન આપવામાં આવિે. 

12.8 એ્ક ઉચચ શિક્ષણ મા્ટનેા વાજબરી હ્ંકમિવાળા વૈકશ્વ્ક અભયાસ સથળ િરરી્ેક ભારિને પ્રોતસાિરીિ આપવામાં 

આવિે જથેરી શવશ્વગુરૂ િરરી્ેકનરી િેનરી ભૂશમ્કાને પુન:સથાશપિ ્કરરી િ્કાય. દરે્ક ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓમાં 

શવદેિરી શવદ્ાથથીઓનરી મેજબાનરી (Hosting) મા્ટ ેઆંિરરાષ્ટ્રીય શવદ્ાથથીઓ મા્ટનેરી ્કચેરરી સથાપવામાં આવિે 

જ ેિેમના સવાગિથરી માંડરી સંબંશધિ િમામ બાબિરોનું સં્કલન ્કરવા મા્ટ ેશવદેિથરી આવિા શવદ્ાથથીઓને મદદ 

આપિે. ઉચચ-ગુણવતિાવાળરી શવદેિરી સંસથા સાથેના સંિરોધન/શિક્ષણ સિયરોગ અને શિક્ષ્કરો/શવદ્ાથથી શવશનમયમાં 

મદદરૂપ બનાવામાં આવિે અને શવદેિરી સંસથાઓ સાથેના યરોગય પરસપર ફાયદા્કાર્ક MOU ્કરવામાં 

આવિે. ઉચચ પ્દિમાન ્કરનારા ભારિરીય શવશ્વશવદ્ાલયરોને અનય દેિરોમાં પહરસર સથાપવા મા્ટ ેપ્રોતસાહિિ 

્કરવામાં આવિે અને િે જ રરીિે, પસંદ ્કરેલા શવશ્વશવદ્ાલયરો, દા.િ. શવશ્વના ્ટરોચના 100 શવશ્વશવદ્ાલયરોને 

ભારિમાં સંચાલન ્કરવાનરી સુશવધા આપવામાં આવિે. ્કાયદા્કરીય માળખું આવા પ્વેિ મા્ટનેરી સુશવધા િેિુ 

મૂ્કવામાં આવિે અને આવા શવશ્વશવદ્ાલયરોને ભારિનરી અનય સવાયતિ સંસથાઓનરી સરખામણરીમાં શનયમન્કારરી, 

પ્િાસન અને સામગ્રીના ધરોરણરોને લગિરી બાબિરોમાં શવિેષ રાિિ અપાિે. િદુપરાંિ, ભારિરીય સંસથાઓ અને 

વૈકશ્વ્ક સંસથાઓ વચચેના સંિરોધન સિયરોગ અને શવદ્ાથથી શવશનમયને શવિેષ પ્યતનરો દ્ારા પ્રોતસાહિિ ્કરિે. 

શવદેિરી શવશ્વશવદ્ાલયરોમાં િસિગિ ્કરેલ ક્રહેડ્ટ અિરીયાં માનય રિેિે અને જો દરે્ક ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓનરી 

આવશય્કિા અનુસાર યરોગય િરોય િરો િેને પદવરી એનાયિ ્કરવા મા્ટ ેગણિરરીમાં લેવામાં આવિે. 
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શવદ્ા્થી પ્રવૃશતિ અને ભાગ્રીદાર્રી

12.9 શવદ્ાથથીઓ શિક્ષણ પદ્ધશિમાં મુખય હિસસેદારરો છ.ે જીવંિ પહરસર જીવન ઉચચ-ગુણવતિાવાળા અધયયન-

અધયાપન પ્શક્રયાઓ મા્ટ ેઆવશય્ક છ.ે આ અંિ િરફ, શવદ્ાથથીઓને પુષ્કળ પ્માણમાં રમિરો, સંસ્ૃકશિ/

આરસમા ્લબ, ઇ્કરો-્લબ, પ્વૃશતિ ્લબ, સમાજ સેવા, પ્રોજ ે્ રસ વગેરેમાં ભાગ લેવા મા્ટ ેિ્કરો આપવામાં 

આવિે. દરે્ક શિક્ષણસંસથામાં િાણ અને ભાવનાતમ્ક અનુ્ૂકલન સંભાળવા મા્ટ ે તયાં સલાિ મા્ટનેરી 

વયવસથા િિે. િદુપરાંિ, એ્ક વયવકસથિ ગરોઠવણરીનરી રચના દ્ારા ગ્ામરીણ વગમામાંથરી આવિા શવદ્ાથથીઓને 

છાત્ાલયનરી સહિિ જરૂરરી સગવડ પૂરરી પાડવામાં આવિે. િમામ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ (HEIs) િેમના 

િમામ શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેગુણવતિાયુ્િ િબરીબરી સુશવધાઓનરી વયવસથા ્કરિે. 

શવદ્ા્થીઓ માટે નાણાંકીય સહાય 

12.10 શવશવધ પગલાં દ્ારા શવદ્ાથથીઓને આશથમા્ક સિાય ઉપલબધ ્કરાવવામાં આવિે. SC, ST, OBC અને અનય 

SEDGs વગમાના શવદ્ાથથીઓનરી યરોગયિાને પ્રોતસાહિિ ્કરવામાં આવિે. આ રાષ્ટ્રીય શિષયવૃશતિ પરો્ટમાલ 

શિષયવૃશતિ પ્ાપ્ત ્કરિાં શવમાદ્ાથથીઓને સિાય, પ્રોતસાિન આપવા અને પ્ગશિનરી સંભાળ રાખવા શવસિૃિ 

્કરવામાં આવિે. ખાનગરી ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ (HEIs)ને િેમના શવદ્ાથથીઓને મરો્ટરી સંખયામાં ફ્રીિરીપ 

(Freeship) અને શિષયવૃશતિ આપવા મા્ટ ેપ્રોતસાહિિ ્કરવા પડિે. 
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13.1 ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓનરી સફળિામાં સૌથરી મિત્વપૂણમા પહરબળ ગુણવતિા અને િેના અધયાપ્કરોના જોડાણ 

પર આધાહરિ છ.ે ઉચચ શિક્ષણના ઉદ્િેરો પ્ાપ્ત ્કરવા મા્ટ ેઅધયાપ્કરોનરી સમરીક્ષા સાથે સવરી્ૃકશિ, ભરિરી 

અને ્કારહ્કદથીનરી પ્ગશિ વયવકસથિ ્કરવા મા્ટ ેછલે્લા ્ેક્ટલા્ક વષષોમાં શવશવધ પિેલ ્કરવામાં આવરી છ ે

અને શવશવધ જૂથરોના યરોગય નયાયરી પ્શિશનશધતવના રજૂઆિનરી ખાિરરી ્કરરી અધયાપ્કરો રરો્કવામાં આવે છ.ે 

જાિેર સંસથાઓમાં ્કાયમરી અધયાપ્કરોનાં વળિર સિરમાં પણ નોંધપાત્ વધારરો ્કરેલ છ.ે અધયાપ્કરોના 

વયાવસાશય્ક શવ્કાસનરી િ્કરો પૂરરી પાડવા મા્ટ ેશવશવધ પિેલ ્કરવામાં આવરી છ.ે જો ્ેક, શિક્ષણ, સંિરોધન 

અને ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓમાં સેવાના સંદભમામાં િૈક્ષશણ્ક, વયવસાય, અધયાપ્કરોનરી પ્ેરણા મા્ટનેા આ 

શવશવધ સુધારાઓ ્કરવા છિાં સેવાનરી કસથશિ ઇકચછિ સિર ્કરિા ઘણરી નરીચરી રિે છ.ે અધયાપ્કનરી શનમન 

પ્ેરણા પાછળ રિેલા શવશવધ પહરબળરોને ધયાનમાં લેવાનરી જરૂહરયાિ પર ધયાન આપવું જોઈએ જથેરી ્કરરીને 

અધયાપ્કરો ખુિ, ઉતસાિરી, પરોરવાયેલ(Engaged) રિે અને િેમના શવદ્ાથથીઓના, સંસથાના અને વયવસાયને 

આગળ વધારવા િરફ પ્ેરાય. આના અંિે, ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓમાં શ્ેષ્ઠ, પ્ેહરિ અને સક્ષમ અધયાપ્ક 

પ્ાપ્ત ્કરવા મા્ટ ેનરીશિ નરીચે મુજબનરી પિેલનરી ભલામણ ્કરે છ.ે

13.2 સૌથરી મૂળભૂિ પગલા િરરી્ેક, િમામ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ મૂળભૂિ માળખા્કરીય સુશવધાઓ જવેરી ્ેક, 

િુધધ પરીવાનું પાણરી, િુધધ ્કાયમા્કારરી િૌચાલયરો, બલે્ક બરોડમા,ઓશફસ, અધયયન મા્ટનેરો પુરવઠરો, પુસિ્કાલયરો, 

પ્યરોગિાળા અને ખુિનુમા વગમાખંડથરી સજ્જ જગયાઓ અને પહરસર. દરે્ક વગમાખંડ નવરીનિમ િૈક્ષશણ્ક 

િ્કનરી્કથરી સજ્જ િિે ્ેક જથેરી વધુ સારા અધયયન અનુભવરો પ્ાપ્ત ્કરરી િ્કાય. 

13.3 અધયાપનનરી ફરજો પણ અશિિય નિીં િરોય અને શવદ્ાથથી-શિક્ષ્કનરો ગુણરોતિર ખૂબ વધુ નિીં િરોય, 

જથેરી અધયયનનરી પ્વૃશતિ સુખદ રિે છ ેઅને શવદ્ાથથીઓ સાથે આંિરશક્રયા ્કરવા, સંિરોધન ્કરવા અને 

શવશ્વશવદ્ાલયનરી અનય પ્વૃશતિઓ મા્ટ ેપૂરિરો સમય રિે. અધયાપ્કનરી શનમણં્ક ્કરોઈ એ્ક સંસથામાં ્કરવામાં 

આવિે અને ધરીરે ધરીરે (અનય) સંસથાઓમાં સથાનાંિરણ ્કરવામાં આવિે નિીં, જથેરી િેઓને ખરેખર 

રરો્કાયેલ, જોડાયેલ અને િેમનરી સંસથા અને સમુદાય સાથે ્કહ્ટબધધિા અનુભવે. 

13. 
પ્રેરરિ, ઉતસાશહિ અને સક્ષમ અધયાપકો
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13.4 અધયાપ્કને માનય માળખાનરી અંદર રિરીને િેમના પરોિાના અભયાસક્રમ અને અધયાપનિાસ્ત્ર શવષય્ક 

અશભગમરોનરી રચના ્કરવાનરી સવિંત્િા આપવામાં આવિે, જમેાં પાઠયપુસિ્ક અને વાંચન સામગ્રીનરી 

પસંદગરીઓ, એસાઇનમેન્ટ, અને માપનનરો સમાવેિ થાય છ.ે અધયાપ્કને નવરીન અધયાપન ્કરવા, સંિરોધન 

અને સેવામાં જ ેિેમને ઉત્ૃકષ્ જુએ િે નવરીનરી્કરણનરો અમલ ્કરવા સક્ષમ ્કરવામાં આવિે જ ેિેમનાં મા્ટ ે

પ્રોતસાિન િરરી્ેક ્કાયમા ્કરિે અને ખરેખર ઉત્ૃકષ્, સજમાનાતમ્ક ્કાયમા ્કરવા મા્ટ ેસિ્િ ્કરિે. 

13.5 યરોગય પુરસ્કારરો, બઢિરીઓ, માનયિાઓ અને સંસથા્કરીય નેિૃતવમાં િેરફેર દ્ારા શ્ેષ્ઠિાને વધુ પ્રોતસાિન 

આપવામાં આવિે. િે દરશમયાન, અધયાપ્કનાં મૂળભૂિ ધરોરણરો પર ્કાયમા ન ્કરિા અધયાપ્કરોનરી જવાબદારરી 

પણ નક્રી ્કરવામાં આવિે.

13.6 શ્ેષ્ઠિાને વધારવામાં સવાયતિ સંસથાઓના લક્યને ધયાનમાં રાખરીને, ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ પાસે 

અધયાપ્કનરી ભરિરી મા્ટ ેસપષ્ રરીિે વયાખયાશયિ સવિંત્ અને પારદિમા્ક પ્શક્રયાઓ અને માપદંડ િિે. 

િાલનરી ભરિરી પ્શક્રયા ચાલુ રિેિે, િેમ છિાં ‘્કાયમા્કાળ’ એ્ટલે ્ેક વધુ શ્ેષ્ઠિાનરી ખાિરરી મા્ટ ેયરોગય 

પ્રોબેિન સમયગાળરો મૂ્કવામાં આવિે. અતયંિ પ્ભાવરી સંિરોધન અને યરોગદાનને માનયિા આપવા મા્ટ ે

ઝડપરી બઢિરીનરી જોગવાઈ (Fast-Track Promotion) િિે. પ્તયે્ક ઉચચ શિક્ષણ સંસથા દ્ારા બિુશવધ 

પહરમાણરોવાળરી પ્ણાલરી ્કામગરીરરીના યરોગય મૂલયાં્કન, ‘્કાયમા્કાળ’ ના િેિુ મા્ટ,ે એ્ટલે ્ેક, પ્રોબેિન પછરી 

પુષ્ થયેલ રરોજગાર, બઢિરી, પગાર વધારરો, માનયિાઓ વગેરે, જમેાં સિ્કમથી અને શવદ્ાથથી સમરીક્ષાઓ, 

અધયાપનમા નવરીનિાઓ અને અધયાપનિાસ્ત્ર, સંિરોધનનરી ગુણવતિા અને અસર, વયાવસાશય્ક શવ્કાસ 

પ્વૃશતિઓ અને અનય પ્્કારનરી સંસથા અને સમાજ મા્ટનેરી સેવાઓ, શવ્કશસિ ્કરરી િેના સંસથા્કરીય શવ્કાસ 

આયરોજનમાં સપષ્ રરીિે જાિેર ્કરવામાં આવિે. 

13.7 શ્ેષ્ઠ અને ઉતસાિરી સંસથા્કરીય આગેવાનરોનરી િાજરરી દ્ારા નવરીનિા અને શ્ેષ્ઠિા ્ેકળવાય એ સમયનરી 

આવશય્કિા છ.ે સંસથા અને િેના અધયાપ્કરોનરી સફળિા મા્ટ ેઉત્ૃકષ્ અને અસર્કાર્ક સંસથા્કરીય નેિૃતવ 

અતયંિ મિત્વપૂણમા છ.ે ઉચચ િૈક્ષશણ્ક અને સેવા ઓળખનરી સાથે શ્ેષ્ઠ અધયાપ્કરોનું શનદિમાન નેિૃતવ અને 

વયવસથાપન ્ુકિળિા વિેલા ઓળખરી ્કાઢવામાં આવે અને નેિૃતવનરી શવશવધ ્કક્ષા મા્ટ ેપ્શિશક્ષિ ્કરવામાં 

આવે. નેિૃતવનરી જગયાઓ ખાલરી રિેિે નિીં, પરંિુ નેિૃતવમાં ફેરબદલરી દરશમયાનના સમયગાળામાં 

સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટનેું ધરોરણ િિે જથેરી સંસથાઓનું સરળ સંચાલન ્કરરી િ્કાય િે મા્ટનેા ધરોરણરો િિે. 

સંસથા્કરીય આગેવાનરો શ્ેષ્ઠિાનરી સંસ્ૃકશિ બનાવવાનું લક્ય રાખિે જ ેઉત્ૃકષ્ અને નવરીન શિક્ષણ, સંિરોધન, 

સંસથા્કરીય સેવા અને અધયાપ્કરો અને િમામ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓના નેિાઓનાં સમુદાય સુધરીનરી 

પિોંચને પ્રોતસાહિિ અને ઉતિેજીિ ્કરિે. 
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14.1 ગુણવતિાયુ્િ ઉચચ શિક્ષણમાં પ્વેિ એવરી િ્યિાઓનરી શવિાળ શ્ેણરીને ખરોલરી િ્ેક છ ેજ ેવયક્િઓ 

િેમજ સમુદાયરો એમ બંનેને ગેરલાભના ચક્રમાંથરી નરી્કળવા મા્ટ ેપ્રોતસાહિિ ્કરરી િ્ેક છ.ે આ ્કારણરોસર, 

બધરી વયક્િઓને ગુણવતિાયુ્િ ઉચચ શિક્ષણનરી િ્કરો ઉપલબધ ્કરાવવરી એ અશગ્મ આવશય્કિા છ.ે 

શવિેષ રરીિે આ નરીશિ િમામ શવદ્ાથથીઓને ગુણવતિાયુ્િ શિક્ષણ સુધરીનરી પિોંચ પર સાિતયપૂણમા શવ્કાસના 

િેિુઓ(SDGs)નરી સુશનકચિિિા પર ભાર મૂ્ેક છ.ે 

14.2 ગશિિરીલિા અને શિક્ષણ પ્ણાલરીમાંથરી SEDGsને બા્કાિ રાખવા મા્ટનેા ઘણા ્કારણરો િાળા અને ઉચચ 

શિક્ષણ ક્ષેત્ે સામાનય છ.ે િેથરી, સમાનિા અને સમાવેિનરો સામાનય અશભગમ િાળા અને ઉચચ શિક્ષણમાં 

િરોવરો આવશય્ક છ.ે િદુપરાંિ, તયાં સાિતયપૂણમા સુધારાનરી ખાિરરી ્કરવા મા્ટનેા િબક્ાઓમાં સાિતય િરોવું 

જોઈએ. આમ, ઉચચ શિક્ષણમાં સમાનિા અને સમાવેિરી શિક્ષણનાં ધયેયરોને પિોંચરી વળવા મા્ટ ેલરો્કરો સાથે 

મળરીને િાળા શિક્ષણ મા્ટનેરી નરીશિગિ પિેલ જરૂરરી છ.ે

14.3 ઉચચ શિક્ષણમાં ્ેક્ટલા્ક બા્કાિ રખાયેલા પાસાઓ છ,ે જ ેખાસ અથવા નોંધપાત્ રરીિે વધુ િરીવ્ર િરોય, જમેાં 

િૈક્ષશણ્ક િ્કરોનાં જ્ાનનરો અભાવ, ઉચચ શિક્ષણ પ્ાપ્ત ્કરવાનરી િ્કનરો આશથમા્ક ખચમા, નાણાં્કરીય અવરરોધ, 

પ્વેિ પ્શક્રયાઓ, ભૌગરોશલ્ક અને ભાષા અવરરોધરો, ઘણા ઉચચ શિક્ષણ ્કાયમાક્રમરોમાં રરોજગારનરી નબળરી 

સંભાવના અને યરોગય શવદ્ાથથી સિાયિા પદ્ધશિઓનરો અભાવ વગેરેનરો ખાસ સમાવેિ થવરો જોઈએ.

14.4 આ િેિુ મા્ટ,ે વધારાનરી શક્રયાઓ ્ેક જ ેઉચચ શિક્ષણ મા્ટ ેશવશિષ્ છ ેિે સર્કારરો અને ઉચચ િૈક્ષશણ્ક 

સંસથાઓ દ્ારા અપનાવવામાં આવિે:

14.4.1 સર્કારરો દ્ારા લેવાના પગલાં

 (્ક) SEDGsના શિક્ષણ મા્ટ ેયરોગય સર્કારરી ભંડરોળ શનધામાહરિ ્કરવું

 (ખ) SEDGs મા્ટ ેઊંચા ્ુકલ નોંધણરી ગુણરોતિર (GER) લક્યરો શનધામાહરિ ્કરવા

 (ગ) ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓમાં પ્વેિ મા્ટ ેજાશિ(Gender) આધાહરિ સંિુલન વધારવું

14. 
ઉચ્ચ શિક્ષણમાં સમાનિા અને સમાવેિન
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 (ઘ) મિત્વા્કાંક્ષરી શજલ્લાઓ અને શવિેષમાં વધુ ઉચચ-ગુણવતિાવાળા ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓનરી સથાપના 

્કરરીને મરો્ટરી સંખયામાં SEDGs ધરાવિા શિક્ષણ ઝરોનમાં પિોંચ વધારવરી.

 (ચ) સથાશન્ક/ભારિરીય ભાષાઓમાં અથવા શદ્ભાષરીય ઉચચ ગુણવતિાવાળરી ઉચચ િૈક્ષશણ્ક સંસથાઓ 

શવ્કાસ ્કરવરો અને આવશય્ક સિાય ્કરવરી.

 (છ) સાવમાજશન્ક અને ખાનગરી એમ બંને પ્્કારનરી ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓમાં SEDGsને વધુ આશથમા્ક સિાય 

અને શિષયવૃશતિ પ્દાન ્કરવરી.

 (જ) SEDGs વચચે ઉચચ શિક્ષણનરી િ્કરો અને િેમનરી વચચે શિષયવૃશતિ અંગેના સંપ્કમા ્કાયમાક્રમરો યરોજવા.

 (ઝ) વધુ સારરી ભાગરીદારરી અને િરીખવાના પહરણામરો મા્ટ ેિ્કનરી્કરી સંસાધનરોનરો શવ્કાસ અને સિાય.

14.4.2 િમામ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ દ્ારા લેવાના પગલા

 (્ક) ઉચચ શિક્ષણ મેળવવા મા્ટનેરો ખચમા અને ફરી ઘ્ટાડવરી.

 (ખ) સામાશજ્ક-આશથમા્ક રરીિે વંશચિ શવદ્ાથથીઓને વધુ આશથમા્ક સિાય અને શિષયવૃશતિ પ્દાન ્કરવરી. 

 (ગ) ઉચચ શિક્ષણનરી િ્કરો અને શિષયવૃશતિ અંગેનાં સંપ્કમા ્કાયમાક્રમરો ્કરવા.

 (ઘ) પ્વેિ પ્શક્રયાઓને વધુ સમાવેિરી બનાવવરી.

 (ચ) અભયાસક્રમ વધુ સમાવેિરી બનાવવરો.

 (છ) ઉચચ શિક્ષણ ્કાયમાક્રમરોનરી રરોજગારરીનરી સંભાવનામાં વધારરો ્કરવરો.

 (જ) ભારિરીય ભાષાઓ અને શદ્ભાષરી રરીિે િરીખવવામાં આવિા પદવરી અભયાસક્રમરોનરો શવ્કાસ ્કરવરો.

 (ઝ) બધરી ઇમારિરો અને સુશવધાઓ વિરીલચેર-દ્ારા પિોંચરી િ્કાય િેવરી અને અક્ષમ લરો્કરો મા્ટ ેઅનુ્ૂકળ 

િરોય િેનરી ખાિરરી ્કરવરી.

 (્ટ) વંશચિ િૈક્ષશણ્ક પૃષ્ઠભૂશમમાંથરી આવિા શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેજોડાણ અભયાસક્રમરો (Bridge Courses) 

શવ્કશસિ ્કરવા.

 (ઠ) એવા િમામ શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેયરોગય પરામિમા અને માગમાદિમાન ્કાયમાક્રમરો દ્ારા સામાશજ્ક-ભાવનાતમ્ક 

અને િૈક્ષશણ્ક સિાય અને માગમાદિમાન પ્દાન ્કરવું.

 (ડ) ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓના અભયાસક્રમ સહિિનાં િમામ પાસાંઓમાં જાશિ(Gender)-ઓળખ મુદ્ા અને 

િે શવષય પર અધયાપ્ક, સલાિ્કાર અને શવદ્ાથથીઓનરી સંવેદનિરીલિાને સુશનકચિિ રરીિે સમાવેિ ્કરવરો.

 (ઢ) બધા ભેદભાવ વગરના અને િેરાનગશિ શવરરોધરી શનયમરોનરો સખિ અમલ ્કરવરો.

 (ણ) સંસથા્કરીય શવ્કાસ આયરોજન શવ્કશસિ ્કરરી SEDGs િરફનરી ભાગરીદારરીનાં વધારા પર ્કાયમાવાિરી મા્ટ ે

શવશિષ્ યરોજનાઓનરો શવ્કાસ ્કરવરો જમેાં ઉપરરો્િ િમામ બાબિરોનરો સમાવેિ થિરો િરોય પરંિું િે બાબિરો 

પુરિું જ મયામાહદિ ન િરોય. 



રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ ન્રીશિ 2020

ભારિ્રીય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્ાન 94

15.1 શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ એ િાળાના શિક્ષ્કરો મા્ટ ેએ્ક વાિાવરણનું શનમામાણ ્કરિે ્ેક જ ેભાશવ પેઢરીને ઘડવાનું ્કામ 

્કરિે. શિક્ષ્ક િૈયાર ્કરવરો એ એવરી પ્વૃશતિ છ ેજમેાં બિુશવદ્ાિાખા્કરીય દ્રકષ્્કરોણ અને જ્ાન, પ્્ૃકશિ અને 

મૂલયરોનરી રચના િથા શ્ેષ્ઠ માગમાદિમા્કનરી શનશ્ામાં મિાવરાના શવ્કાસનરી જરૂર છ.ે શિક્ષ્કરો ભારિરીય મૂલયરો, 

ભાષાઓ, જ્ાન, શસદ્ધાંિરો અને પરંપરાઓથરી વા્ેકફ િરોવા જોઈએ અને સાથે સાથે શિક્ષણનરી નવરીનિમ 

બાબિરો અને અધયાપનિાસ્ત્રના જાણ્કાર િરોવા જોઈએ.

15.2 સુપ્રીમ ્કરો્ટમા દ્ારા રચાયેલા જકસ્ટસ જ.ેએસ. વમામા ્કશમિન (2012) અનુસાર, 10,000 થરી વધુ સંખયામાં 

જયાં અનય ્કરોઈ અભયાસક્રમ ન ચાલિરો િરોય િેવરી (Stand Alone) પ્શિક્ષણ સંસથાઓ શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ 

ક્ષેત્ે ગંભરીર પ્યાસ પણ ્કરિરી નથરી અને િેઓ પૈસા લઇ પદવરી વેચે છ.ે પ્ણાલરીમાં થિરી ગેરરરીશિઓને 

્કાબૂમાં રાખવા શનયમન્કારરી પ્યાસરો િજુ સુધરી થયાં નથરી અને ગુણવતિા મા્ટનેા મૂળભૂિ ધરોરણરો લાગુ 

થયા નથરી અને િ્કરી્કિમાં આ ક્ષેત્માં શ્ેષ્ઠિા અને નવરીનિાના શવ્કાસને અ્ટ્કાવવાનરો પ્ભાવ ન્કારાતમ્ક 

પડ્રો છ.ે આ ક્ષેત્માં શનયમન્કારરી વયવસથા દ્ારા માપદંડરો વધારવા અને શિક્ષણમાં શિક્ષ્કને નૈશિ્કિા, 

શવશ્વસનરીયિા, અસર્કાર્કિા અને ઉચચ ગુણવતિાને પુનઃસથાશપિ ્કરવા વગેરે જવેા આમૂલ પહરવિમાનનરી 

િાત્કાશલ્ક જરૂહરયાિ છ.ે 

15.3 અધયાપન વયવસાયનરી પ્શિષ્ઠાને પુનઃસથાશપિ ્કરવા મા્ટ ેજરૂરરી નૈશિ્કિા અને શવશ્વસનરીયિાના સિરરોમાં 

સુધારરો ્કરાિે અને તયાં પિોંચવા મા્ટ ે શનકષક્રય શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ સંસથાઓ (TEIs) ્ેક જ ેગુણવતિાનાં 

મૂળભૂિ િૈક્ષશણ્ક માપદંડ નથરી ધરાવિા િેને ઉપચાર મા્ટ ેએ્ક વષમા આ્પયા પછરી શનયમન્કારરી િંત્ને ્કડ્ક 

િાથે ્કામ લેવાનરો અશધ્કાર િિે. 2030 સુધરીમાં િૈક્ષશણ્ક રરીિે સક્ષમ, બિુશવદ્ાિાખા્કરીય અને સં્કશલિ 

શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ ્કાયમાક્રમરો જ ચાલુ િિે.

15.4 જમે શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ મા્ટ ેબિુશવદ્ાિાખા્કરીય શનવેિરો અને ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ શવષયવસિુનરી જરૂર છ,ે 

િેમ અધયાપનિાસ્ત્ર ઉપરાંિ, બધા શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ ્કાયમાક્રમરો બિુશવદ્ાિાખા્કરીય સંસથાઓમાં સંયુ્િ 

15. 
શિક્ષક પ્રશિક્ષણ
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રરીિે િાથ ધરાવવા જોઈએ. બધા બિુશવદ્ાિાખા્કરીય શવશ્વશવદ્ાલયરો બિુશવદ્ાિાખા્કરીય સંસથાઓ અને 

મિાશવદ્ાલયરોનરી સથાપનાનું લક્ય રાખિે. બરીજી બાજુ બધા જ શવદ્ાિાખા્કરીય શવશ્વશવદ્ાલયરો અને 

મિાશવદ્ાલયરો શિક્ષણના શવશવધ આયામરોના સંદભમામાં સચરો્ટ સંિરોધન િાથ ધરરી િ્ેક િેવા શિક્ષણ 

શવભાગનરી સથાપના ઉપરાંિ બરી.એડ્.્કાયમાક્રમરો, મનરોશવજ્ાન, િત્વજ્ાન, સમાજિાસ્ત્ર, નયુરરોસાયનસ, 

ભારિરીય ભાષાઓ, ્કલા, સંગરીિ, ઇશિિાસ, સાહિતય, િારરીહર્ક શિક્ષણ, શવજ્ાન અને ગશણિ જવેા અનય 

શવભાગરોના સિયરોગથરી ચાલે એ આવશય્ક છ.ે દરે્ક શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ સંસથાઓ (TEIs) વષમા 2030 સુધરીમાં 

બિુશવદ્ાિાખા્કરીય સંસથાઓમાં રૂપાંિહરિ ્કરાિે, ્કારણ ્ેક િેઓએ 4-વષથીય સં્કશલિ શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ 

્કાયમાક્રમરો આપવા પડિે.

15.5 ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ દ્ારા આપવામાં આવિરી 4 વષથીય સં્કશલિ બરી.એડ.નરી પદવરી 2030 સુધરીમાં 

િાળાના શિક્ષ્કરો મા્ટ ેનયૂનિમ લાય્કાિ બનરી જિે. 4 વષથીય સં્કશલિ બરી.એડ.માં મુખય બે પૂણમા પદવરીઓ 

િિે જમેાં શિક્ષણ સનાિ્ક(બરી.એડ.)નરી પદવરીનરી સાથે ભાષા, ઇશિિાસ, સંગરીિ, ગશણિ, ્કમ્પયુ્ટરશવજ્ાન, 

રસાયણિાસ્ત્ર, અથમાિાસ્ત્ર, ્કલા, િારરીહર્ક વગેરે જવેા શવશિષ્ શવષયનરી સનાિ્કનરી પદવરી પણ િિે. 

અસર્કાર્ક અધયાપનિાસ્ત્રના શિક્ષણ ઉપરાંિ શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણમાં સમાજિાસ્ત્ર, ઇશિિાસ, શવજ્ાન, 

મનરોશવજ્ાન, બાળપણનરી ્કાળજી અને શિક્ષણ, પાયાનરી સાક્ષરિા અને સંખયાજ્ાન, ભારિ અને િેના મૂલયરો/

ધમષો/્કલા/પરંપરાઓ અને બરીજા ઘણાં બધાના આધારરો પણ સામેલ િિે. ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ દ્ારા 

4 વષમાના સં્કશલિ બરી.એડ્.નરી સાથે સાથે સનાિ્કનરી પદવરી ધરાવિા શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ે2-વષમાનું બરી.એડ્.

શવશિષ્ શવષયનરી પદવરી મા્ટ ેપણ ચલાવરી િ્કાય. શવશિષ્ શવષયમાં 4 વષમાનરી સનાિ્ક પદવરી મેળવેલ 

ઉમેદવારરો મા્ટ ે1-વષમાનાં બરી.એડ.નરી જોગવાઈ આપરી િ્કાય . િરોશિયાર શવદ્ાથથીઓને 4 વષમા, 2-વષમા અને 

1-વષમાનાં બરી.એડ્.્કાયમાક્રમરો િરફ આ્કશષમાિ ્કરવાના િેિુથરી ઉમેદવારરો મા્ટ ેશિષયવૃશતિનરી જોગવાઈ ્કરવામાં 

આવિે. 

15.6 ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ ્કાયમાક્રમરોમાં શિક્ષણ સંબંશધિ શવષયરો િેમજ શવશિષ્ શવષયરોના 

શનષણાિરોનરી શ્ેણરીનરી ઉપલબધિાનરી ખાિરરી ્કરિે. દરે્ક ઉચચ શિક્ષણ સંસથા સંભશવિ શિક્ષ્કરો સાથે મળરીને 

નજી્કથરી ્કામ ્કરવા મા્ટ ેસર્કારરી અને ખાનગરી િાળાઓનું ને્ટવ્કમા ઉભું ્કરિે જયાં શવદ્ાથથી અધયાપનનરી 

સાથે સમુદાય સેવા, પ્ૌઢ અને વયાવસાશય્ક શિક્ષણ વગેરે જવેરી પ્વૃશતિઓમાં ભાગ લેિે.

15.7 શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણમાં સમાન ધરોરણરો જાળવવા મા્ટ,ે રાષ્ટ્રીય પરરીક્ષણ એજનસરી દ્ારા પૂવમા-સેવા શિક્ષ્ક 

્કાયમાક્રમરોમાં યરોગય શવષય સાથે યરોગયિાનાં પરરીક્ષણરો દ્ારા પ્વેિ આપવામાં આવિે અને દેિનરી ભાષા્કરીય 

અને સાંસ્ૃકશિ્ક શવશવધિાને ધયાનમાં રાખરીને પ્માશણિ ્કરવામાં આવિે.
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15.8 શિક્ષણ શવભાગરોમાંનરી અધયાપ્ક પ્રોફાઇલ વૈશવધયસભર રિે િેવું લક્ય રખાિે અને અધયાપન/શિક્ષણ 

ક્ષેત્/સંિરોધનના અનુભવને ખૂબ મૂલયવાન ગણવામાં આવિે. સામાશજ્ક શવજ્ાનના ક્ષેત્રોમાં િાલરીમ પામેલ 

અધયાપ્કરો જ ેિાળા શિક્ષણ સાથે સરીધા સંબંશધિ છ,ે જમેાં મનરોશવજ્ાન, બાળશવ્કાસ,ભાષાિાસ્ત્ર, સમાજિાસ્ત્ર, 

િત્વજ્ાન, અથમાિાસ્ત્ર અને રાજ્કરીયશવજ્ાન િેમજ શવજ્ાનશિક્ષણ, ગશણિશિક્ષણ, સામાશજ્કશવજ્ાન શિક્ષણ 

અને ભાષા શિક્ષણ વગેરેને આ્કશષમાિ ્કરરી બિુશવદ્ાિાખા્કરીય શિક્ષણને મજબૂિ બનાવવા શિક્ષણ 

સંસથાઓમાં જાળવરી રાખવામાં આવિે જથેરી સં્કલપનાતમ્ક શવ્કાસને મજબૂિાઈ મળે.

15.9 બધા નવા Ph.D.પ્વેિ્કરોએ, શવદ્ાિાખાને ધયાનમાં લરીધા શવના, િેમના Ph.D.િાલરીમ સમયગાળા 

દરશમયાન અધયાપન/શિક્ષણ/અધયાપનિાસ્ત્ર/િેમના પસંદ ્કરેલા Ph.D.શવષય સંબંશધિ લેખનમાં ક્રહેડ્ટ 

આધાહરિ અભયાસક્રમરો લેવાના રિેિે. સંિરોધનના શવદ્ાથથીઓ પસંદ ્કરેલ શવદ્ાિાખાના શિક્ષ્કરો અથવા 

જાિેર પ્શિશનશધઓ/સંદેિરો આપનારાઓ બને િે મા્ટ ેઅધયાપનિાસ્ત્રનરો મિાવરરો, અભયાસક્રમ સંરચના, 

શવશ્વસનરીય મૂલયાં્કન પ્ણાલરી, સંદેિાવયવિાર જવેરી ઘણરી બાબિે અનુભવ આપવામાં આવિે. Ph.D.ના 

શવદ્ાથથીઓને અધયાપન સિાય્ક અને અનય માધયમરો દ્ારા વાસિશવ્ક શિક્ષણ અનુભવ પ્ાપ્ત ્કરવાના 

અમુ્ક ્કલા્કરો પણ નક્રી ્કરવામાં આવિે. દેિભરના શવશ્વશવદ્ાલયરોમાં Ph.D.્કાયમાક્રમરો આ િેિુ મા્ટ ે

ફરરીથરી અશભમુખ ્કરવામાં આવિે.

15.10 મિાશવદ્ાલય અને શવશ્વશવદ્ાલયના શિક્ષ્કરોના સિિ વયાવસાશય્ક શવ્કાસ મા્ટ ે િાલનરી સંસથા્કરીય 

વયવસથાઓ અને પિેલથરી િરૂ ્કાયમાક્રમરો ચાલુ રખાિે; ગુણવતિાયુ્િ શિક્ષણ મા્ટ ેજરૂરરી સમૃદ્ધ અધયયન 

અધયાપન પ્શક્રયાઓનરી આવશય્કિાઓને પૂરરી ્કરવા મા્ટ ે િેમને સુદ્રઢ અને શવસિૃિ ્કરવામાં આવિે. 

SWAYAM/DIKSHA જવેા િ્કનરી્કરી મંચ (Platform) ના ઉપયરોગ દ્ારા શિક્ષ્કરોનરી ઓનલાઈન િાલરીમને 

પ્રોતસાહિિ ્કરવામાં આવિે, જથેરી ્ૂટ્ંકા ગાળામાં મરો્ટરી સંખયામાં શિક્ષ્કરોને પ્માણભૂિ િાલરીમ ્કાયમાક્રમરો 

આપરી િ્કાય. 

15.11 માગમાદિમાન મા્ટ ેએ્ક રાષ્ટ્રીય અશભયાનનરી સથાપના ્કરવામાં આવિે, જમેાં મરો્ટરી સંખયામાં વહરષ્ઠ/શનવૃતિ 

અધયાપ્કરો િિે, જમેનામાં ભારિરીય ભાષાઓમાં િરીખવવાનરી ક્ષમિા િરોય અને જઓે શવશ્વશવદ્ાલય/

મિાશવદ્ાલયનાં શિક્ષ્કરોને ્ૂટ્ંકા અને લાંબા ગાળાના માગમાદિમાન/વયાવસાશય્ક સિાય પ્દાન ્કરવા મા્ટ ે

િૈયાર િરોય. 
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16.1 12મરી પંચવષથીય યરોજના (2012-2017)ના અંદાજ મુજબ ભારિના ખૂબ જ ઓછા ્ટ્કા ્કમમાચારરીઓએ 

19-24 વષમાનરી વય જૂથમાં (4% ્કરિા ઓછા) ઔપચાહર્ક વયાવસાશય્ક શિક્ષણ મેળવયું િિું જયારે USA 

જવેા દેિરોમાં આ સંખયા 42% છ,ે જમમાનરીમાં 74%, અને દશક્ષણ ્કરોહરયામાં િે સૌથરી ઉંચું 96% છ.ે ભારિમાં 

આ સંખયાઓ વયાવસાશય્ક શિક્ષણના પ્સારને વધારવાનરી જરૂહરયાિનરી િા્કરીદને પૂરરી સપષ્િાથરી રેખાંહ્કિ 

્કરે છ.ે

16.2 વયાવસાશય્ક શિક્ષણ મેળવિા શવદ્ાથથીઓનરી ઓછરી સંખયા મા્ટનેું એ્ક મુખય ્કારણ છ ેએ છ ે્ેક ભૂિ્કાળમાં 

વયાવસાશય્ક શિક્ષણ મુખયતવે ધરોરણ 11-12 સુધરી અને અપવયયના હ્કસસામાં ધરોરણ 8 અને િેથરી ઉપર 

્ેકકનદ્રિ િિું. આ ઉપરાંિ, શવદ્ાથથીઓ વયાવસાશય્ક શવષયરો સાથે 11-12 ધરોરણમાંથરી પાસ થયા પછરી િેમનરી 

પાસે ઉચચ શિક્ષણ સાથે પસંદ ્કરેલા વયવસાયરો ચાલુ રાખવાના શનધામાહરિ માગષો નથરી. સામાનય રરીિે જ ે

શવદ્ાથથીઓ પાસે વયાવસાશય્ક શિક્ષણનરી લાય્કાિ છ ેિેને ઉચચ શિક્ષણમાં પ્વેિ આપવા મા્ટ ેપ્ારંશભ્ક 

માપદંડ રચાયેલ નથરી જ ેજનેા ્કારણે િેઓ િેમના જવેા અનય લરો્કરોનરી સાપેક્ષે ‘મુખય પ્વાિ’ અથવા 

‘િૈક્ષશણ્ક’ શિક્ષણથરી વંશચિ રિરી જાય છ.ે આ બાબિ વયાવસાશય્ક શિક્ષણ પ્વાિના શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ે

સરીધા આગળ વધવાના રસિાઓને સંપૂણમા રરીિે બંધ ્કરરી દે છ ેજ ેઉધવમા ગશિિરીલિાનાં મુદ્ ેસંપૂણમા અભાવ 

િરફ દરોરરી જાય છ.ે િાજિેરમાં રાષ્ટ્રીય ્કૌિલય લાય્કાિ માળખું (NSQF) એ ્કરેલ, 2013નરી ઘરોષણા 

દ્ારા િે િરફ ધયાન આપવામાં આવયું છ.ે

16.3 વયાવસાશય્ક શિક્ષણ મુખય પ્વાિના શિક્ષણથરી નબળરી ગુણવતિાવાળું માનવામાં આવે છ ેઅને મુખય પ્વાિમાં 

અસમથમાિાનરો સામનરો ્કરનાર શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ે િરોય િેવું માનવામાં આવે છ.ે આ એ્ક ખયાલ છ ેજ ે

શવદ્ાથથીઓનરી પસંદગરીને અસર ્કરે છ.ે િે એ્ક ગંભરીર શચંિાનરો શવષય છ ે્ેક જનેે ભશવષયમાં શવદ્ાથથીઓને 

વયાવસાશય્ક શિક્ષણ ્ેકવરી રરીિે આપવામાં આવિે િેનરી સંપૂણમા પહર્કલપનાનરી જરૂર છ.ે

16. 
વયાવસાશયક શિક્ષણનું પુન:ગઠન
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16.4 આ નરીશિનરો િેિુ વયાવસાશય્ક શિક્ષણ સાથે સં્કળાયેલ સામાશજ્ક દરજજાનરી શ્ેણરીને દૂર ્કરવાનરો છ ે

અને બધરી જ શિક્ષણ સંસથાઓમાં વયાવસાશય્ક શિક્ષણ ્કાયમાક્રમરોને િબક્ાવાર મુખય પ્વાિના શિક્ષણમાં 

સં્કશલિ ્કરવાનરો છ.ે ઉચચ પ્ાથશમ્ક અને માધયશમ્ક િાળાઓમાં પ્ારંશભ્ક વયે વયાવસાશય્ક અનુભવનરી 

િરૂઆિ સાથે ઉચચ શિક્ષણમાં ગુણવતિાયુ્િ વયાવસાશય્ક શિક્ષણ સરળિાથરી સં્કશલિ ્કરવામાં આવિે. 

િે સુશનકચિિ ્કરાિે ્ેક દરે્ક બાળ્ક ઓછામાં ઓછરો એ્ક વયવસાય િરીખે છ ેઅને વધુમાં વધુ વયવસાયરોના 

સંપ્કમામાં આવે જ ેશ્મના ગૌરવને વધારરી અને ભારિરીય ્કલા અને ્કારરીગરરીનાં શવશવધ વયવસાયરોના 

મિત્વને ભાર આપિે. 

16.5 વષમા 2024 સુધરીમાં, િાળા અને ઉચચ શિક્ષણ પ્ણાલરી દ્ારા વયાવસાશય્ક શિક્ષણ મેળવનારાઓ ઓછામાં 

ઓછા 40% િિે. જનેા શવ્કાસ મા્ટ ેલક્યરો અને સમયરેખાઓ સાથેનરી સપષ્ ્કાયમા યરોજના િિે જનેરો 

સાિતયપૂણમા શવ્કાસ લક્યાં્ક 4.4 સાથે જોડાણ છ ેઅને ભારિનરી જનસંખયારૂપરી સંસાધનરોના પૂણમા લાભને 

પ્ાપ્ત ્કરવામાં મદદ ્કરિે. વયાવસાશય્ક શિક્ષણમાં શવદ્ાથથીઓનરી સંખયા ્ુકલ નોંધણરી ગુણરોતિર (GER) 

લક્યરો પર પિોંચિરી વખિે ધયાનમાં લેવામાં આવિે. વયાવસાશય્ક ક્ષમિાનરો શવ્કાસ ‘િૈક્ષશણ્ક’ અથવા અનય 

ક્ષમિાઓના શવ્કાસનરી સાથરોસાથ ્કરિે. િવે પછરીના દાય્કામાં િમામ માધયશમ્ક િાળાઓમાં વયાવસાશય્ક 

શિક્ષણ િબક્ાવાર રરીિે િૈક્ષશણ્ક િ્કરોનાં સવરૂપમાં સં્કશલિ થિે. આ િરફ, માધયશમ્ક િાળાઓ ITI, 

પરોશલ્ટ્ેકશન્ક, સથાશન્ક ઉદ્રોગ વગેરે સાથે પણ સિયરોગ ્કરિે, િાળાઓમાં Hub and Spoke Mod-

el આધાહરિ ્કૌિલય પ્યરોગિાળાઓનરી સથાપના ્કરરી શવ્કસાવવામાં આવિે જ ે સુશવધાનરો ઉપયરોગ 

અનય િાળાઓને ્કરવાનરી પણ મંજૂરરી આપવામાં આવિે. ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ ્યાં િરો પરોિાનરી રરીિે 

અથવા ઉદ્રોગ અને NGO સાથેનરી ભાગરીદારરીમાં વયાવસાશય્ક શિક્ષણ આપિે. વષમા 2013માં રજૂ થયેલરી 

વયાવસાશય્ક શિક્ષણમાં સનાિ્કનરી પદવરી અકસિતવમાં રિેિે, પરંિુ 4 વષમાના બિુશવદ્ાિાખા્કરીય સનાિ્ક 

અભયાસક્રમરોનરી સાથે બરીજા અભયાસક્રમરોમાં નોંધાયેલા શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેપણ વયાવસાશય્ક અભયાસક્રમરો 

પણ ઉપલબધ રિેિે. ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓને વયવિાર ્કૌિલયરો (Soft Skill) સહિિ શવશવધ ્કૌિલય 

મા્ટનેા ્ૂટ્ંકા ગાળાના પ્માણપત્ અભયાસક્રમરો પણ ચલાવવાનરી મંજૂરરી આપવામાં આવિે. શવદ્ાથથીઓ 

મા્ટ ે‘લરો્ક શવદ્ા’, એ્ટલે ્ેક ભારિમાં શવ્કશસિ મિત્વપૂણમા વયાવસાશય્ક જ્ાન જવેા વયાવસાશય્ક શિક્ષણ 

અભયાસક્રમરો એ્કરી્કરણ દ્ારા સુલભ બનાવવામાં આવિે. વયાવસાશય્ક િ્ક આપે િેવરી સંભાવના સાથે 

મુ્િ દૂરસથ શિક્ષણ માધયમ દ્ારા ચલાવરી િ્કાય િેવા અભયાસક્રમરો પણ િરોધવામાં આવિે

16.6 આગામરી દાય્કામાં િબક્ાવાર રરીિે વયાવસાશય્ક શિક્ષણ એ બધરી િાળાઓ અને ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓમાં 

સં્કશલિ ્કરવામાં આવિે. ્કૌિલયરોનરી નબળાઈનું શવશ્ેષણ અને સથાશન્ક રરોજગારનરી િ્કરોનાં આ્લનને 

આધારે વયાવસાશય્ક શિક્ષણ મા્ટનેા ક્ષેત્રોનરી પસંદગરી ્કરવામાં આવિે. વયાવસાશય્ક શિક્ષણના એ્કરી્કરણ 

મા્ટ ેMHRD એ્ક રાષ્ટ્રીય સશમશિ NCIVEનરી રચના ્કરિે જમેાં વયાવસાશય્ક શિક્ષણના શનષણાિરો અને 
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સમગ્ મંત્ાલયરોના પ્શિશનશધઓનરો સમાવેિ ્કરાિે જ ેઉદ્રોગરો સાથે મળરીને આ પ્યાસનરી દેખરેખ રાખિે.

16.7 સંસથાઓએ વયક્િગિ રરીિે પ્ારંશભ્ક િબકે્ નવરીન મરોડલેરો અને મિાવરાઓ િરોધરી ્કઈં્ક નવરીન ્કરવું 

આવશય્ક છ ે્ેક જમેાં NCIVE દ્ારા ગરોઠવાયેલ વયવસથા દ્ારા ્કાયમા ્કરરી અને પછરી અનય સંસથાઓ સાથે 

વિેંચણરી ્કરિે, જથેરી વયાવસાશય્ક શિક્ષણનરી પિોંચ વધારવામાં સિયરોગ મળે. વયાવસાશય્ક શિક્ષણના 

શવશવધ પ્શિમાનરો અને ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ દ્ારા પણ એપ્ેકન્ટસિરીપનરો પ્યરોગ ્કરવામાં આવિે. ઉચચ 

શિક્ષણ સંસથાઓમાં ઉદ્રોગરો સાથે ભાગરીદારરી ્કરરીને ઇન્કયુબેિન ્ેકનદ્રરો સથપાિે. 

16.8 દરે્ક વયાવસાશય્ક શવદ્ાિાખા અને વયવસાયરો મા્ટ ે રાષ્ટ્રીય ્કૌિલય લાય્કાિ માળખું (NSQF) વધુ 

શવગિવાર રિેિે. વધુમાં, ભારિરીય ધરોરણરો આંિરરાષ્ટ્રીય પ્માણભૂિ વયવસાય વગથી્કરણ ધરોરણરો ્ેક જ ે

આંિરરાષ્ટ્રીય શ્મ સંસથાન દ્ારા સંચાશલિ છ ેિેનરી સાથે જોડાણમાં િિે. આ માળખા પૂવમા અધયયનનરી 

ઓળખ મા્ટનેરો આધાર પ્દાન ્કરિે. િેના દ્ારા, અપવયયવાળા શવદ્ાથથીઓના વયવિાહર્ક અનુભવને 

માળખું સંબંશધિ સિર સાથે ગરોઠવરીને ઔપચાહર્ક પ્ણાલરી સાથે િેમને ફરરીથરી ગરોઠવવામાં આવિે. આ 

ક્રહેડ્ટ આધાહરિ માળખું પણ ‘સામાનય’ થરી વયાવસાશય્ક શિક્ષણ િરફ ગશિિરીલિા વધારિે. 
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17.1 એ્ક બૃિદ અને જીવંિ અથમાવયવસથાને શવ્કશસિ ્કરવા અને ્ટ્કાવરી રાખવા મા્ટ ેજ્ાન સજમાન અને સંિરોધન 

મિત્વપૂણમા ભૂશમ્કા ભજવે છ.ે જનેાથરી, સામાશજ્ક ઉતથાન અને રાષ્ટ્ને સિિ ઉચચ શસશદ્ધઓ પ્ાપ્ત ્કરવા 

વધુને વધુ પ્ેરણા મળિરી રિે છ.ે ખરેખર, સૌથરી વધુ સમૃદ્ધ સંસ્ૃકશિઓ બનાવે છ.ે( જમે ્ેક, ભારિ, 

મેસરોપરો્ટમેરીયા, ઈજીપ્ત અને ગ્રીસ) થરી લઈને આધુશન્ક યુગનરી સભયિાઓ (જમે ્ેક, સંયુ્િ રાષ્ટ્ અમેહર્કા, 

જમમાનરી, ઈઝરાયેલ, દશક્ષણ ્કરોહરયા અને જાપાન) એ જ્ાનથરી સક્ષમ, સમૃદ્ધ બૌશદ્ધ્કિા અને ભૌશિ્ક સંપદાને 

મુખયતવે નવા જ્ાન મા્ટ ેપ્ચશલિ અને આધારભૂિ યરોગદાન દ્ારા પ્ાપ્ત ્કયુાં છ ેજમે ્ેક શવજ્ાનનરી સાથે 

સાથે ્કલા, ભાષા અને સંસ્ૃકશિના ક્ષેત્માં માત્ પરોિાનરી સંસ્ૃકશિ મા્ટ ેજ નહિ પરંિુ, વૈકશ્વ્ક સભયિાઓ 

અને સંસ્ૃકશિને પહરષ્ૃકિ ્કરરી ઉન્નિ બનાવરી છ.ે

17.2 સંિરોધનનું સક્ષમ પહરિંત્ (Ecosystem) આજ ેશવશ્વમાં ખૂબ ઝડપથરી આવિા પહરવિમાનરોનરી સાથે ્કદાચ 

પિેલા ્કરિાં મિત્વપૂણમા થઈ ગયું છ.ે જમે ્ેક, જળવાયુ પહરવિમાન, જનસંખયા ગશિિરીલિા અને િેમાં 

પ્બંધન, જવૈ પ્ૌદ્રોશગ્ક, એ્ક શવસિરિું શવજાણં (ડરીજી્ટલ)બજાર, મિરીન દ્ારા િરીખવાનરો ઉદય અને 

્ૃકશત્મ બુકધધમતિા વગેરેમાં પહરવિમાન છ.ે જો ભારિને આ શવષમ ક્ષેત્રોમાં શવશ્વગુરૂ બનરી નેિૃતવ ્કરવું િરોય 

િરો વાસિવમાં શવિાળ પ્શિભા થ્કરી સુષુપ્ત િક્િઓના સેિુ દ્ારા ફરરીથરી એ્ક સમૃદ્ધ જ્ાન સાથે જ્ાન 

સમાજમાં આગેવાન બનવાનરી ક્ષમિા પ્ાપ્ત ્કરવાનરી છ.ે આ મા્ટ ેઆવનારા વષષો અને દાય્કાઓમાં રાષ્ટ્ને 

પરોિાનરી સંિરોધનાતમ્ક ક્ષમિાઓ અને નરીપજો િેમજ શવશવધ શવદ્ાિાખાઓમાં શવસિરણ આવશય્ક છ.ે 

આજ ે્કરોઇપણ રાષ્ટ્ના આશથમા્ક, બૌશદ્ધ્ક, સામાશજ્ક, પયામાવરણરીય અને િ્કનરી્કરી સવાસરય અને શવ્કાસ મા્ટ ે

સંિરોધન પિેલા ્કરિા અશધ્ક મિત્વનું અને આવશય્ક છ.ે

17.3 સંિરોધન ખૂબ જ મિત્વપૂણમા િરોવા છિાં, ભારિમાં પ્વિમામાન સમયમાં સંિરોધન અને નવરીનિાના સંદભમામાં 

થિા રરો્કાણ માત્ 0.69% GDP છ.ે જયારે અનય રાષ્ટ્રો જવેા્ેક USAમાં 2.8%, ઈઝરાયેલમાં 4.3%, 

દશક્ષણ ્કરોહરયામાં 4.2% GDP છે

17. 
નવા રાષ્ટ્રીય સંિોધન «rŒck™ દ્ારા દરેક ક્ષેત્માં 
ગુણવતિાયુતિ િૈક્ષશણક સંિોધનને ઉતપ્રેરણા
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17.4 આજ ે ભારિમાં સામાશજ્ક સમસયાઓનું સમાધાન ્કરવાનરી આવશય્કિા છ ે જમે ્ેક, આપણા પ્તયે્ક 

નાગહર્કરો મા્ટ ે સવચછ પરીવા યરોગય પાણરી, ગુણવતિાસભર શિક્ષણ, સવાસરય સેવા, વધુ સારં પહરવિન, 

ગુણવતિાયુ્િ વાયુ, વરીજળરી અને પાયાનરી સુશવધાઓ આવશય્ક છ ેઆ મા્ટ ેવયાપ્ક દ્રકષ્્કરોણ સાથે સમસયા 

ઉ્ેકલનરો અશભગમ શક્રયાકનવિ થવરો આવશય્ક છ.ે જ ેમાત્ અદ્િન શવજ્ાન અને ્ૅટ્કનરોલરોજી પર આધાહરિ 

ન િરોય પરંિુ, માનવરીય અને રાષ્ટ્ના શવશભન્ન શવષય સામાશજ્ક શવજ્ાન, સામાશજ્ક સાંસ્ૃકશિ્ક અને 

પયામાવરણરીય પહરમાણરોના મૂળ િતવનરી અને ઊંડાણપૂવમા્કનરી સમજ ઉપર આધાહરિ િરોય. આ સમસયાઓનરો 

સામનરો ્કરવા અને િેના સમસયા ઉ્ેકલ મા્ટ ેશવશવધ ક્ષેત્રોમાં ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ આંિહર્ક શવદ્ાિાખા્કરીય 

સંિરોધન ભારિમાં થવા જોઈએ. બિારના દેિરોમાંથરી િેનરી આયાિ ના થવરી જોઈએ; સવયં પરોિાના સંિરોધન 

્કરવાનરી ક્ષમિા ્કરોઈ પણ દેિને અતયંિ સરળિાથરી અનય દેિરો સાથે આયાિ ્કરવા અને િેમાં અનુ્ુકળ 

િરોધને અપનાવવા યરોગય બનાવે છ.ે

17.5 આ શસવાય સામાશજ્ક સમસયાઓના સમાધાનનરી દકષ્એ મૂલયવાન િરોવાનરી સાથે સાથે દેિનરી આગવરી 

ઓળખ, ઉતથાન, આધયાકતમ્ક, બૌશદ્ધ્ક સંિુકષ્ અને સજમાનાતમ્કિા સાથે િેના ઇશિિાસ, ભાષા, ્કલા 

અને સંસ્ૃકશિના માધયમથરી પ્ાપ્ત ્કરરી િ્કાય છ.ે િેથરી જ, શવજ્ાન અને સામાશજ્ક શવજ્ાનમાં નવરીનિાનરી 

સાથે સાથે ્કલા અને માનવ શવદ્ાિાખાના ક્ષેત્માં સંિરોધન દેિનરી પ્ગશિ અને પ્બુધધિાનરો િેિુ ખૂબ જ 

મિત્વપૂણમા છ.ે

17.6 ભારિમાં શિક્ષણ સંસથાઓમાં સંિરોધન અને નવરીનિા ખૂબ જ મિત્વપૂણમા છ.ે ખાસ ્કરરીને જ ેઉચચ શિક્ષણ 

સાથે જોડાયેલ છ.ે ઐશિિાશસ્ક દ્રકષ્એ સવમાશ્ેષ્ઠ શવશ્વશવદ્ાલયરોમાં અધયયન અને અધયાપન પ્શક્રયાથરી પ્ાપ્ત 

થિા પુરાવા થ્કરી જાણવામાં આવયું છ ે્ેક, ઉચચ શિક્ષણના સિરે સવષોતિમ બાબિ િરીખવા અને િરીખવવાનરી 

પ્શક્રયા એ વાિાવરણમાં િરોય છ ેજયાં સંિરોધન અને જ્ાન સજમાનનરી એ્ક સક્ષમ સંસ્ૃકશિ મૂળમાં િરોય છ;ે 

િેનરી સાથે જ શવશ્વના શ્ેષ્ઠ સંિરોધન બિુશવદ્ાિાખા્કરીય શવશ્વશવદ્ાલયનરી પહરકસથશિઓમાં થયા છ.ે

17.7 ભારિમાં શવજ્ાન અને ગશણિથરી લઈને ્કલા, સાહિતય, ધવશનિાસ્ત્ર અને ભાષાથરી લઇ ઔષધ અને ્ૃકશષ 

ક્ષેત્માં સંિરોધન અને જ્ાન સજમાનનરી દરીઘમા ઐશિિાશસ્ક પરંપરા રિરી છ.ે પ્વિમામાન સમયનરી જરૂહરયાિ 

છ ે્ેક, ભારિને સક્ષમ અને પ્બુદ્ધ જ્ાન સમાજ િથા શવશ્વનરી ત્ણ મરો્ટરી અથમાવયવસથાઓમાં એ્ક િરોવાનરી 

દ્રકષ્એ સંિરોધન અને નવરીનરી્કરણના ક્ષેત્રોમાં 21મરી સદરીમાં અગ્ેસર બનવવા િેને વધુ સિ્િ બનાવવામાં 

આવે.
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17.8 આમ, આ નવરી નરીશિ ભારિમાં સંિરોધનનરી ગુણવતિા અને સંખયામાં બદલાવ લાવવા સમગ્િાલક્ષરી વયાપ્ક 

અશભગમ િરફ દ્રકષ્પાિ ્કરે છ.ે શિક્ષણ નરીશિમાં િાળા્કરીય શિક્ષણમાં શનકચિિ પહરવિમાન સમાશવષ્ છ.ે જમેાં, 

રમિ અને િરોધ આધારરીિ િરીખવાનરી પ્શક્રયા ્ેક જમેાં, વૈજ્ાશન્ક પદ્ધશિ અને િાહ્કમા્ક શચંિનને ભાર આપવામાં 

આવિરો િરોય િેનરો સમાવેિ થાય છ.ે શવદ્ાથથીઓના હિિમાં અને આંિહર્ક સુષુપ્ત િક્િઓ થ્કરી શવદ્ાથથીનરી 

પ્શિભાને પારખવા મા્ટ ેિાળામાં ્કારહ્કદથી પરામિમા એ િેઓનરી અશભરશચ અને આવડિના આધારે ્કરવું. 

પ્તયે્ક ઉચચ શિક્ષણમાં સંસથાગિ પુનઃરચના જ ેશવશ્વશવદ્ાલયરોમાં સંિરોધનને પ્રોતસાિન આપે છ,ે પ્તયે્ક ઉચચ 

શિક્ષણનરી સંસથાઓમાં બિુશવદ્ાિાખા્કરીય અને સવાાંગરીણ શિક્ષણ પર ભાર, સનાિ્ક્કક્ષાના અભયાસક્રમમાં 

સંિરોધન અને ઇન્ટનમાિરીપનરો સમાવેિ, આધયાપ્ક ્કારહ્કદથી આયરોજન પ્ણાલરી ્ેક જથેરી સંિરોધનને યરોગય ભાર 

આપે, પ્િાસશન્ક અને શનયમન્કારરી પહરવિમાન જ ેસંિરોધન અને નવરીનિાના વાિાવરણને પ્રોતસાહિિ ્કરે. 

પ્સિુિ પ્તયે્ક પહરમાણ, દેિમાં એ્ક સંિરોધન માનશસ્કિાને મજબૂિ બનાવવા મા્ટ ેઅતયંિ મિત્વનું છ.ે

17.9 આ શવશભન્ન આધાર સિંભ પર સિશક્રયાતમ્ક રરીિે ્કાયમા ્કરવા મા્ટ ેઆ નરીશિ એ્ક રાષ્ટ્રીય સંિરોધન 

પ્શિષ્ઠાન (National Research Foundation-NRF) નરી સથાપના થ્કરી સાચા અથમામાં ગુણવતિાયુ્િ 

સંિરોધનને શવ્કશસિ અને વેગ આપિે. NRFનરો વયાપ્ક િેિુ આપણા શવશ્વશવદ્ાલયના માધયમ થ્કરી 

સંિરોધનનરી સંસ્ૃકશિને દ્રઢ બનાવરી િ્કાિે. શવિેષ રૂપે NRF યરોગયિા આધાહરિ િેમજ નયાયરી સિભાગરીય 

સમરીક્ષા પામેલ સંિરોધનના અનુદાન મા્ટ ેએ્ક શવશ્વસનરીય આધાર પ્દાન ્કરિે જ ેઉત્ૃકષ્ સંિરોધનને 

મા્ટ ેયરોગય પ્રોતસાિનના માધયમથરી દેિમાં સંિરોધન સંસ્ૃકશિ શવ્કશસિ ્કરવામાં સિાયરૂપ બનિે અને 

રાજયના શવશ્વશવદ્ાલયરો અને ખાનગરી સંસથાઓમાં સંિરોધનના બરીજને સથાશપિ ્કરવાનરી પિેલથરી િેને 

શવ્કશસિ ્કરવાનું ઉમદા ્કાયમા ્કરવામાં આવિે. જયાં સંિરોધનનરી િ્યિાઓ િાલ મયામાહદિ િિરી. NRF 

પ્શિસપધામાતમ્ક રૂપે પ્તયે્ક શવદ્ાિાખામાં સંિરોધન મા્ટ ે અનુદાન આપિે. સફળ સંિરોધનરોને માનયિા 

આપવામાં આવિે અને પ્રોતસાિન આપરી સર્કારરી એજનસરીઓનરી સાથેસાથે ઉદ્રોગ િેમજ વયક્િગિ અને 

લરો્ક્કલયાણ મા્ટ ે્કાયમા ્કરિા સંગઠનરો સાથે ઘશનષ્ઠ સંબંધરોના માધયમથરી ્કાયામાકનવિ ્કરવામાં આવિે.

17.10 સંસથાઓ ્ેક જયાં વિમામાનમાં ્કરોઈપણ સિર પર સંિરોધન મા્ટ ેઅનુદાન પ્ાપ્ત ્કરવામાં આવે છ.ે જમે્ેક, 

શવજ્ાન અને િ્કનરી્કરી શવભાગ (DST), પરમાણં ઊજામા શવભાગ (DAE), જવૈ-પ્ૌદ્રોશગ્કરી  શવભાગ (DBT), 

ભારિરીય ્ૃકશષ સંિરોધન પહરષદ (ICAR), ભારિરીય િબરીબરી સંિરોધન પહરષદ (ICMR), ભારિરીય 

ઇશિિાસ સંિરોધન પહરષદ (ICHR) અને શવશ્વશવદ્ાલય અનુદાન આયરોગ (UGC), નરી સાથે સાથે શવશભન્ન 

વયક્િગિ અને ઉમદા ખાનગરી સંગઠનરો થ્કરી પરોિાનરી પ્ાથશમ્ક જરૂહરયાિ અને આવશય્કિાનુસાર સવિંત્ 

રૂપે સંિરોધનને અનુદાન આપિે. િેમ છિાં, NRF સઘન રૂપે અનય યરોગદાન આપિરી એજનસરીઓનરી સાથે 

સમનવય સથાશપિ ્કરિે અને શવજ્ાન, ઇજનેરરી અને અનય સક્ષમ અ્કાદમરીઓનરી સાથે ્કામ ્કરિે જથેરી 
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સાથે જોડાયેલ અપેશક્ષિ ઉદ્શેય અને પ્યાસરોમાં સમનવય લાવરી અને પુનરાવિમાનને અ્ટ્કાવિે. સર્કારથરી 

સવિંત્ રરીિે એ્ક ફરિા (Rotating) બરોડમા ઑફ ગવનમાનસ દ્ારા NRFનું પ્િાસન થિે, જમેાં શવશભન્ન 

ક્ષેત્રોના ખૂબ ઉત્ૃકષ્ સંિરોધ્કરો અને નવસજમા્કરો સામેલ થિે.

17.11 રાષ્ટ્રીય સંિરોધન પ્શિષ્ઠાન (NRF) નરી પ્ાથશમ્ક પ્વૃશતિઓ આ પ્્કારે રિેિે.

 (્ક) દરે્ક પ્્કારના િેમજ શવશવધ શવદ્ાિાખાઓમાં પ્શિસપધામાતમ્ક અને સિભાગરીય સમરીક્ષા પામેલ 

સંિરોધન પ્સિાવ મા્ટ ેઅનુદાન પૂરં પાડવું.

 (ખ) િૈક્ષશણ્ક સંસથાઓમાં શવિેષરૂપે શવશ્વશવદ્ાલયરોમાં અને મિાશવદ્ાલયરોમાં જયાં અતયારે સંિરોધન 

બાલયાવસથામાં છ ેિે સંસથાઓને માગમાદિમાન પ્દાન ્કરરીને સંિરોધનનરો આરંભ ્કરવરો, શવ્કાસ ્કરવરો અને 

એ મા્ટ ેસુશવધા પૂરરી પાડવરી.

 (ગ) સંિરોધ્કરો અને સર્કારનરી સંબંશધિ િાખાઓ િથા ઉદ્રોગરો વચચે સેિુ બનાવવરો જથેરી, સંિરોધ્કરો 

સિિ િાત્કાશલ્ક રાષ્ટ્રીય સંિરોધનના મુદ્ાઓના સંદભમામાં વા્ેકફ ્કરરી િ્કાય અને િેથરી નરીશિ શનમામાિા પણ 

સંિરોધનના ક્ષેત્માં નવરીનિમ સફળિાઓ પ્તયે જાગૃિ રિે. િેનાથરી આ સફળિાઓને નરીશિમાં સવમાશ્ેષ્ઠ 

રરીિે શક્રયાકનવિ ્કરરી િ્કાિે.

 (ઘ) ઉત્ૃકષ્ સંિરોધન અને િેનરી પ્ગશિનરી ઓળખ. 
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18.1 ઉચચ શિક્ષણમાં દસ્કાઓથરી શનયમન વધુ સખિ પ્માણમાં રહ્ું છ,ે િેને ખૂબ ઓછા પ્ભાવ સાથે શનયશમિ 

્કરવાનરો પ્યાસ થયરો છ.ે શનયમન્કારરી પ્ણાલરી ્ૃકશત્મ અને સિક્િ્કરણ નહિ આપનાર િરોવાથરી એ ખૂબ 

જ પાયાનરી સમસયાઓથરી અસરગ્સિ રિરી છ.ે જમે્ેક, ્ેક્ટલા્ક મંડળરો (સંસથા)માં અતયશધ્ક ્ેકનદ્રરીય્કરણ, 

આ સંસથાઓ વચચે સવહિિરોનરો સંઘષમા અને જનેા પહરણામે જવાબદારરીનરો અભાવ. ઉચચ શિક્ષણ ક્ષેત્માં 

ફરરીથરી સશક્રય બનાવવા અને િેને સફળ બનાવવા શનયમન્કારરી ્કાયમાપ્ણાલરીમાં પૂણમા રરીિે પહરવિમાન લાવવાનરી 

આવશય્કિા છ.ે

18.2 ઉપયુ્િ િમામ દિામાવેલ સમસયાના સમાધાન મા્ટ ેઉચચ શિક્ષણનરી શનયમન ્કાયમાપ્ણાલરી સુશનકચિિ ્કરવરી 

આવશય્ક છ ે ્ેક જમેાં, શનયમન, માનયિા, અનુદાન અને િૈક્ષશણ્ક ધારાધરોરણનરી વયવસથા શનધામારણ જવેા 

શવશિષ્, સવિંત્ અને અશધ્ૃકિ સંસથાનરો દ્ારા સંચાશલિ ્કરવામાં આવિે. આ પ્ણાલરીમાં ‘િપાસ અને 

સંિુલન’ (Chek and Balance)ના સજમાન મા્ટ,ે સંઘષમાને ઓછા ્કરવા િેમજ અતયાશધ્ક સતિાના ્ેકનદ્રરીય્કરણને 

ઘ્ટાડવું આવશય્ક છ.ે આ બાબિરો સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ેચાર આધારસિંભ સંસથાઓનરી વયવસથાઓ જ ેઆ 

ચાર આવશય્ક આધારભૂિ ્કાયમા વયવસથાને સવિંત્ રૂપે પરોિાના ્કાયમા ્કરવાનરી સાથે સાથે યરોગય ઉદ્શેયરોનરી 

પ્ાકપ્ત મા્ટ ેએ્કરૂપિા સાથે ્કાયમા ્કરે. આ ચાર સવિંત્ રેખરીય (Verticals) આધારરોના માળખા એ્ક જ બૃિદ 

સંસથા અંિગમાિ િિે જ ેભારિરીય ઉચચ શિક્ષણ આયરોગ (HECI) િિે. 

18.3 ભારિરીય ઉચચ શિક્ષણ આયરોગ (HECI) નરો પિેલરો આધારસિંભ એ રાષ્ટ્રીય ઉચચ શિક્ષણ શનયમન્કારરી 

પહરષદ (NHERC) િિે. આ ઉચચ શિક્ષણ ક્ષેત્ મા્ટ ેએ્ક સામાનય અને નક્રી ્કરેલ બાબિનું શનયમન ્કાયમા 

્કરિે જ ેઉચચ શિક્ષણના ક્ષેત્માં શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ સમાશવષ્ ્કરિે અને શચહ્કતસા િેમજ ્કાયદાના શિક્ષણને 

બા્કાિ રાખિે. આમ, શનયમન પ્શક્રયામાં િાલનરી બિુશવધ શનયમન્કારરી એજનસરીના ્કારણે થયેલ પુનરાવિમાન 

અને અવયવસથાને દૂર ્કરવામાં આવિે. એ્કલ શબંદુ શનયમનને સક્ષમ ્કરવા પ્વિમામાન અશધશનયમરોનરી 

પુનઃરચના અને િાલના ્કાયદાઓનું શનરસન િથા શનયમન્કારરી સંસથાઓનરી પુનઃરચના આવશય્ક છ.ે 

NHERC ના ‘િળવા પરંિુ ચુસિ’ માળખામાં ્કાયમા ્કરિે િથા સુશવધાતમ્ક રરીિે સંસથાઓનું શનયમન ્કરવામાં 

18. 
ઉચ્ચ શિક્ષણન્રી શનયમનકાર્રી પ્રણાલ્રીમાં આમૂલ 
પરરવિ્ઘન
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આવિે એ્ટલે ્ેક ્ેક્ટલરી્ક મિત્વપૂણમા બાબિરો શવિેષરૂપે અનુદાન, આ્કલન (Audit), પ્શક્રયાઓ, પ્િાસન અને 

સંપૂણમા ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન, જાિેરમાં આ આ્કલન (Audit) પ્શક્રયાઓનું સવ-પ્ગ્ટરી્કરણ, સુશવધાઓ, 

અધયાપ્કરો/્કમમાચારરીઓ, અભયાસક્રમરો અને અધયયન નરીપજોને અસર્કાર્ક રરીિે શનયંશત્િ ્કરવામાં આવિે. 

આ અંગે માહિિરી દરે્ક ઉચચ શિક્ષણનરી સંસથાઓ દ્ારા જાિેર વેબસાઇ્ટ પર જનેું સંચાલન NHERC દ્ારા 

્કરવામાં આવિુ િરોય િેના પર મુ્કવાનરી અને સમયે સમયે અદ્િન (Update) ્કરવાનરી રિેિે . દરે્ક ક્ષેત્માં 

જાિેર વેબસાઈ્ટ પર આપેલ માહિિરી સાથે સંબંશધિ ધાર્ક અને અનય લરો્કરો દ્ારા થયેલ ્કરોઈપણ ફહરયાદને 

NHERC દ્ારા ધયાનમાં લેવાિે અને િેનું શનરા્કરણ ્કરવામાં આવિે. એ્ક શનકચિિ સમયના અંિરાલ આધારે 

પ્તયે્ક ઉચચ શિક્ષણનરી સંસથાઓમાં ્કરોઈ એ્ક રરીિે હદવયાંગ શવદ્ાથથીઓ સહિિ પસંદગરી પામેલ શવદ્ાથથીઓના 

મિત્વપૂણમા પ્શિપરોષણ ઓનલાઇન પ્ાપ્ત ્કરાવવામાં આવિે.

18.4 આવા શનયમનને સક્ષમ બનાવવા મા્ટનેરી પ્ાથશમ્ક પ્શક્રયાને માનયિા આપવામાં આવિે. આ મા્ટ ેભારિરીય 

ઉચચિર શિક્ષણ આયરોગ (HECI) નરો બરીજો આધારસિંભ એ્ક ‘અશધ-માનયિા સંસથા’ (Meta-Accrediting 

Body) િિે. જનેે રાષ્ટ્રીય માનયિા પહરષદ (NAC) ના નામથરી ઓળખવામાં આવિે. સંસથાઓનરી માનયિા 

મુખય રરીિે ્કરોઈ બુશનયાદરી શનયમ, ્કાયદા, જાિેરમાં સવ-પ્ગ્ટન, સક્ષમ પ્િાસન અને પહરણામરોના આધાર પર 

રિેિે, આ સાથે આ પૂરરી પ્શક્રયા માનયિા આપવાવાળા સંસથાઓના એ્ક સવિંત્ સમૂિ દ્ારા પૂરરી ્કરવામાં 

આવિે અને NAC દ્ારા િેનું શનરરીક્ષણ અને સંચાલન થિે. NAC દ્ારા માનય એ્ક સમુશચિ સંખયામાં 

સંસથાઓને માનયિા આપવાનરો અશધ્કાર ્કાયમા િેિુ મા્ટ ેઆપવામાં યરોગય સંખયામાં માનયિા એનાયિ ્કરનાર 

સંસથાઓને પ્માશણિ ્કરવામાં આવિે. ઓછા સમયમાં જ માનયિા આપવા મા્ટ ેએ્ક સક્ષમ પ્ણાલરી સથાશપિ 

્કરવામાં આવિે જ ેઆ દરે્ક ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ દ્ારા ઉચચ ગુણવતિાનું સિર, સવાયતિિા અને સવ-

પ્િાસન પ્ાપ્ત ્કરવા મા્ટ ેિબક્ાવાર માનદંડરો નક્રી ્કરિે. બદલામાં દરે્ક ઉચચ શિક્ષણ સંસથા પરોિપરોિાના 

સંસથા શવ્કાસ આયરોજન (IDP)ના માધયમથરી આવનારા પંદર વષષોમાં માનયિાના ઉચચ સિરને પ્ાપ્ત ્કરવાનરો 

ઉદ્શેય નક્રી ્કરિે આ રરીિે આ સંસથા એ્ક સવ-સંચાશલિ પદવરી એનાયિ ્કરવાવાળરી સંસથાઓ/જૂથ બનાવવા 

મા્ટ ેપ્શિબધધ બનિે. ભશવષયના સમયમાં આ પ્શક્રયા વૈકશ્વ્ક પ્થા અનુસાર એ્ક શદ્આધારરી (Binary) પ્શક્રયા 

બનરી જિે.

18.5 ભારિરીય ઉચચિર શિક્ષણ આયરોગ (HECI) નરો ત્રીજો આધારસિંભ ઉચચ શિક્ષણ અનુદાન પહરષદ (HEGC) 

િિે જ ેપારદિમા્ક માનદંડરો જમેાં સંસથાઓ દ્ારા શવ્કશસિ સંસથા શવ્કાસ આયરોજન અને િેના શક્રયાનવયને 

આધારે પ્ાપ્ત ્કરેલ સફળિાનરો સમાવેિ થાય છ,ે િેના આધારે ઉચચ શિક્ષણને આશથમા્ક અનુદાન આપવાનું 

્કાયમા ્કરિે. ઉચચ શિક્ષણ અનુદાન પહરષદ (HEGC) ને શિષયવૃશતિના શવિરણ, નવા શનકચિિ (Focus) ક્ષેત્રોનરો 

પ્ારંભ ્કરવા અને ઉચચ શિક્ષણનરી શવદ્ાિાખાઓમાં અને ક્ષેત્રોમાં સંસથાઓને ગુણવતિાસભર ્કાયમાક્રમરોના 



રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ ન્રીશિ 2020

ભારિ્રીય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્ાન 106

પ્સિાવનરી સાથે િેમના શવસિાર મા્ટ ેશવ્કાસશનશધ (Fund) પુર પાડવાનરો ્કાયમાભાર સોંપવામાં આવિે.

18.6 ભારિરીય ઉચચિર શિક્ષણ આયરોગ (HECI) ના ચરોથા આધારસિભં િરરી્ેક સામાનય શિક્ષણ પહરષદ (GEC) 

િિે. આ ઉચચ શિક્ષણ ્કાયમાક્રમ મા્ટ ેઅપશેક્ષિ અધયયન નરીપજો નક્રી ્કરિ,ે જને ેસશવિષે ‘સનાિ્ક ગણુલક્ષણરો’ 

(Graduate Attributes) િરરી્ેક ઓળખવામા ંઆવિે. સામાનય શિક્ષણ પહરષદ (GEC) દ્ારા એ્ક રાષ્ટ્રીય ઉચચ 

શિક્ષણ યરોગયિા માળખંુ (NHEQF) િયૈાર ્કરવામા ંઆવિે. જ ેરાષ્ટ્રીય ્કૌિલય યરોગયિા માળખા (NSQF) સાથે 

સસુગંિ િિ ેજ ેવયાવસાશય્ક શિક્ષણન ેઉચચ શિક્ષણમા ંસ્ંકશલિ ્કરવામા ંસરળિા ્કરરી આપિ.ે ઉચચ શિક્ષણ 

યરોગયિા જ ેએ્ક પદવરી /ડરી્પલરોમા/ પ્માણપત્ પ્ાપ્ત ્કરવા સધુરી દરોરરી જાય છ ેિને ેરાષ્ટ્રીય ઉચચ શિક્ષણ યરોગયિા 

માળખંુ (NHEFQ) અધયયન નરીપજોના સદંભમામા ંવણમાવિે. આ ઉપરાિં, સામાનય શિક્ષણ પહરષદ (GEC), રાષ્ટ્રીય 

ઉચચ શિક્ષણ યરોગયિા માળખંુ (NHEQF) ના માધયમથરી ક્રડેરી્ટ ્ટટ્ાનસફર (Credit Transfer), સમ્કક્ષિા વગરેે 

બાબિરો મા્ટ ેસમાનરૂપ ેઅન ેસશુવધાજન્ક માપદંડ સથાશપિ ્કરાિ.ે સામાનય શિક્ષણ પહરષદ (GEC) એવા શવશિષ્ઠ 

્કૌિલયનરી ઓળખ ્કરાવિ ેજ ેશવદ્ાથથીઓન ેપરોિાના િકૈ્ષશણ્ક ્કાયમાક્રમ દરમયાન મેળવવાના િરોય જનેરો ઉદ્િે 21મરી 

સદરીમા ંસવાાંગરીણ શવ્કાસ મા્ટ ેઆવશય્ક ્કૌિલયરો સાથે શવદ્ાથથીઓન ેિયૈાર ્કરવાનરો છ.ે 

18.7 ભારિરીય ્ૃકશષ સંિરોધન પહરષદ (ICAR), વે્ટરનરી્ટરી ્કાઉકનસલ ઓફ ઇંડરીયા (VCI), રાષ્ટ્રીય શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ 

પહરષદ (NCTE), ્કાઉકનસલ ઓફ આહ્કમા્ટ્ેકચર (CoA), રાષ્ટ્રીય વયાવસાશય્ક  શિક્ષણ પ્શિક્ષણ પહરષદ 

(NCVET) આ દરે્કનું પુનગમાઠન વયાવસાશય્ક માનાં્ક શનધામારણ સંસથા (Professional Standard Setting 

Bodies-PSSBs)ના રૂપમાં ્કરવામાં આવિે. િેઓ ઉચચ શિક્ષણ પ્ણાલરીમાં મુખય ભૂશમ્કા ભજવિે અને 

સામાનય શિક્ષણ પહરષદ (GEC) ના સભયરો બનવાનું આમંત્ણ આપિે. આ સંસથાઓ, વયાવસાશય્ક માનાં્ક 

શનધામારણ સંસથા (PSSBs)ના પુનગમાઠન પછરી, અભયાસક્રમનરી સંરચના, િૈક્ષશણ્ક ધારા ધરોરણરોને શનધામાહરિ 

્કરવા અને સામાનય શિક્ષણ પહરષદ (GEC)ના સભયરો િરરી્ેક િેમના ક્ષેત્, શિક્ષણ, સંિરોધન અને શવસિરણ 

વચચે સં્કલન ્કરિે. સામાનય શિક્ષણ પહરષદ (GEC)ના સભયરો િરરી્ેક, િેઓ અભયાસક્રમના માળખાને સપષ્ 

્કરવામાં મદદ ્કરિે. જનેરી અંદર ઉચચ શિક્ષણ સંસથા પરોિાનરો અભયાસક્રમ િૈયાર ્કરરી િ્ેક છ.ે આમ, 

વયાવસાશય્ક માનાં્ક શનધામારણ સંસથા (PSSBs) ્કરોઈ શનયમન્કારરી ભૂશમ્કા ન ભજવિા શિક્ષણ અને અભયાસના 

ખાસ ક્ષેત્રોમાં ધરોરણરો અથવા અપેક્ષાઓ પણ નક્રી ્કરિે. દરે્ક ઉચચ શિક્ષણ સંસથા એ નક્રી ્કરિે ્ેક િેમનાં 

િૈક્ષશણ્ક ્કાયમાક્રમરો અનય શવચારરોનરી સાથે ્ેકવરી રરીિે નક્રી ્કરેલ માનાં્કરો પર પ્શિશક્રયા આપરી રહ્ાં છ ેઅને 

જો જરૂરરી જણાય િરો િેઓ વયાવસાશય્ક માનાં્ક શનધામારણ સંસથા(પ્રોફેિનલ સ્ટાનડડમા સેહ્ટગં બરોડરીઝ - PSSBs) 

ઓનરો સિયરોગ લેવા પણ સમથમા િિે. 
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18.8 આવા પ્્કારનરી વયવસથા શવશભન્ન ભૂશમ્કાઓ વચચે પરોિપરોિાના વયક્િગિ હિિ અથભે ઉભરી થિરી સમસયાને 

દૂર ્કરવાનરી સાથે પ્તયે્કનરી ભૂશમ્કા અને ્કાયષોને એ્કબરીજાથરી અલગ ્કરવાના શસદ્ધાંિનરી ખાિરરી ્કરિે. 

આનરો ઉદ્િે ્ેક્ટલરી્ક પાયાનરી બાબિરો પર ધયાન આપવાનરી સાથે ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓને સિ્િ બનાવવાનરો 

ઉદ્શેય છ.ે આનરી સાથે જોડાયેલરી જવાબદારરી અને ઉતિરદાશયત્વ શિક્ષણ સંસથાઓને અનુરૂપ રિેિે. જાિેર 

ક્ષેત્ અને ખાનગરી ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓનરી વચચે અપેક્ષાઓને અનુરૂપ ્કરોઈપણ પ્્કારનરો િફાવિ ્કરવામાં 

આવિે નિીં. 

18.9 આ પ્્કારના પહરવિમાન મા્ટ ેિાલનરી વયવસથાઓ અને સંસથાઓ મા્ટ ેઆવશય્કિા રિેિે ્ેક િેઓ પરોિાને ફરરી 

સુદઢ બનાવરી િ્ેક અને શવશવધ પ્્કારના શવ્કાસનરી ક્રશમ્કિામાંથરી પસાર થાય. ્કાયષોના પૃરથ્કરણનરો અથમા એ 

છ ે્ેક, HECIનરી જમે પ્તયે્ક શવભાગને એ્ક નવરી વયક્િગિ ભૂશમ્કા પર લઈ જવામાં આવિે જ ેનવરી શનયમન 

યરોજનામાં સુસંગિ, સાથમા્ક અને મિત્વપૂણમા િરોય. 

18.10 સવાયતિ સસંથા (HECI) અંિગમાિ શનયમન્કારરી સવિતં્ સસંથાનરો જવેા ્ેક શનયમન મા્ટ ે(NHERC), પ્માણભશૂિ્કરણ 

મા્ટ ે(NAC), નાણા્ંકરીય જોગવાઈ મા્ટ ે(HEGC), અન ેિકૈ્ષશણ્ક માના્ંક શનધામારણ મા્ટ ે(GEC) ્ેક જ ેજાિેર 

પારદશિમાિાન ેઅનસુરરીને ્કાયમા ્કરિરી િિ ેઅન ેપરોિાના ્કાયમાદક્ષિા અન ેપારદશિમાિાન ેસશુનકચિિ ્કરવા મા્ટ ેમાનવ 

િસિકે્ષપ (Interface) ઓછરો ્કરિ ેિથા વધ ુન ેવધ ુિ્કનરી્કરીનરો ઉપયરોગ ્કરિ.ે પાયાનરો શસદ્ધાિં એ રિેિ ે્ેક, 

િ્કનરી્કરીનરો ઉપયરોગ ઓળખમુ્િ અને પારદિમા્ક શનયમન ્કરરી િ્કાય. સખિ પગલાઓં સાથે ્કઠરોર પાલન 

મા્ટનેા ઉપાયરો શનધામાહરિ ્કરવામા ંઆવિે જમેા,ં અશનવાયમા માહિિરીનરી ખરો્ટરી જાિેરાિ મા્ટ ેદંડનરી પણ ભલામણ 

્કરવામા ંઆવિે ્ેક જથેરી, ઉચચ શિક્ષણ સસંથાઓન ેમૂળભિૂ લઘુતિમ ધારાધરોરણરોને અનરુૂપ બનાવરી િ્કાય. 

HECI પરોિ ેએના ચાર આધારસિભં વચચે ્કરોઈપણ પ્્કારના શવવાદનુ ંશનવારણ ્કરિ.ે HECIનુ ંપરોિાનરી એ્ક 

નાન્કડરી સવિતં્ સસંથા િિ ેજમેા ંપ્ામાશણ્કિા, પ્શિબધધિા અન ેઉચચ ્ુકિળિા ધરાવિા સામાશજ્ક શવિષેજ્રો 

િિ ેજમેનરી પાસ ેસાવમાજશન્ક સવેાઓમા ંપરોિાનરો ફાળરો આ્પયરો િરોવાનરો બિરોળરો અનભુવ િિ.ે જ ેHECIનરી સતય 

શનષ્ઠા અન ેઅસર્કાર્ક ્કાયમા ્ુકિળિાન ેસચંાશલિ ્કરિ ેિનેુ ંશનરરીક્ષણ ્કરિ.ે HECI િેઠળ થિા ં્કાયષોન ેઅમલમાં 

મૂ્કવાના િેિ ુયરોગય પ્શક્રયાનુ ંશનમામાણ ્કરવામા ંઆવિે જમેા,ં ચુ્કાદાઓનરો સમાવિે ્કરવામા ંઆવિે. 

18.11 શનયમન્કારરી અમલ દ્ારા નવરી ગુણવતિાયુ્િ ઉચચ શિક્ષણનરી સંસથાઓને સથાશપિ ્કરવાનું ખૂબ સરળ 

બનાવવામાં આવિે, સાથે અસર્કાર્કિાનરી ખાિરરી સાથે આ જાિેર સેવાનરી ભાવનાથરી લાંબાગાળાનરી કસથરિા 

મા્ટ ેઆશથમા્ક સિાયિા સાથે સથાશપિ ્કરવામાં આવિે. ્ેકનદ્ર અને રાજય સર્કાર દ્ારા સવમાશ્ેષ્ઠ દેખાવ 

્કરવાવાળરી ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓને પરોિાનરી સંસથાઓનરો શવસિાર ્કરવા સિાય મળિે અને આનાથરી મરો્ટરી 



રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ ન્રીશિ 2020

ભારિ્રીય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્ાન 108

સંખયામાં શવદ્ાથથીઓ અને શિક્ષ્કરોનરી સાથે શવશવધ શવદ્ાિાખાઓના અને ્કાયમાક્રમરોને પણ શવસિૃિ ્કરરી િ્કાિે. 

ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓના ગુણવતિાસભર ઉચચ શિક્ષણ સુધરીનરી પિોંચ શવસિૃિ ્કરવાના ઉદ્િેથરી િેમના મા્ટ ે

જાિેર લરો્ક્કલયાણ ભાગરીદારરી પ્શિમાનરો (Model) પણ િરૂ ્કરવામાં આવિે. 

શિક્ષણના વયવસાય્રીકરણને રોકવું
18.12 ચ્કાસણરી અન ેસિંલુનવાળરી શનયંત્ણનરી બિુશવધ પદ્ધશિઓ ઉચચ શિક્ષણના વયવસાયરી્કરણન ેઅ્ટ્કાવિ ેજ ેશનયમન્કારરી 

પ્ણાલરીનરી મુખય પ્ાથશમ્કિા રિેિ.ે પ્તયે્ક શિક્ષણ સસંથાઓ ‘નફા મા્ટ ેનિીં’ એ મા્ટ ેસસંથા પર લાગ ુઓડરી્ટ અને 

જાિેરાિના ધારાધરોરણનરી વયવસથાનુ ંપાલન ્કરિ.ે જો ્કરોઈ, નફરો ્કરિ ેિરો િને ેશિક્ષણ કે્ષત્મા ંપનુ:રરો્કાણ ્કરવામાં 

આવિ.ે આ િમામ નાણા્ંકરીય બાબિરોનુ ંપારદિમા્ક જાિેર પ્ગ્ટરી્કરણ ્કરવામા ંઆવિે, જનેાથરી સામાનય જનિા મા્ટ ે

ફહરયાદ શનવારણ િતં્નરી મદદ લવેામા ંઆવિે. NAC દ્ારા શવ્કશસિ માનયિા પ્ણાલરી આ પદ્ધશિઓના આધારે પરૂ્ક 

િપાસ પ્દાન ્કરિે અન ેNHERC આ બાબિન ેિનેા શનયમન્કારરી ઉદ્શેયરોમાનંા એ્ક મુખય પહરણામરો રૂપ ેસવરી્કારિે. 

18.13 દરે્ક જાિેર અન ેખાનગરી ઉચચ શિક્ષણ સસંથાઓ આ શનયમન્કારરી વયવસથામા ં સમાન ગણવામા ંઆવિે. 

શનયમન વયવસથા શિક્ષણમા ં ખાનગરી લરો્કભાગરીદારરીના પ્યતનરોન ે પ્રોતસાહિિ ્કરિ.ે આ િમામ ્કાયદા્કરીય 

અશધશનયમરો મા્ટ ેસામાનય રાષ્ટ્રીય માગમાદશિમા્કા િિ,ે જ ેખાનગરી ઉચચ શિક્ષણ સસંથાઓનરી સથાપના ્કરવામા ં

આવિ.ે આ સામાનય નયૂનિમ હદિા-શનદભેિરોનરો સમાવિે થિ ેજ ેખાનગરી ઉચચ શિક્ષણ સસંથાઓન ેસથાશપિ 

્કરવા સક્ષમ બનાવિ.ે આ પ્્કારે ખાનગરી અન ેજાિેર ઉચચ શિક્ષણ સસંથાઓ મા્ટ ેસામાનય ધારાધરોરણ શનકચિિ 

્કરવામા ંઆવિે. આ સામાનય હદિાશનદભેિરોમા ંસિુાસન,આશથમા્ક કસથરિા અન ેસરુક્ષા, અધયયન નરીપજો િમેજ 

પારદિમા્ક પ્ગ્ટરી્કરણ સમાશવષ્ િિ.ે 

18.14 ફરી શનધામારણના પ્ગશિિરીલ અમલ દ્ારા જન્કલયાણ મા્ટ ે્કાયમા ્કરિરી અન ેજનહિિનરી ઈચછા ધરાવિરી ખાનગરી 

ઉચચ શિક્ષણ સસંથાઓન ેપ્રોતસાહિિ ્કરવામા ંઆવિે. િમેનરી માનયિાના આધારે શવશવધ પ્્કારનરી સસંથાઓ મા્ટ ે

એ્ક ઉચચ મયામાદા સાથે ફરી નક્રી ્કરવા મા્ટનેરી પારદિમા્ક વયવસથા શવ્કશસિ ્કરવામા ંઆવિે. જથેરી, વયક્િગિ 

ખાનગરી સસંથાઓ પર પ્શિ્ૂકળ અસર ન પડ.ે આ ખાનગરી ઉચચ શિક્ષણ સસંથાઓને િમેના ્કાયમાક્રમરો મા્ટ ેફરી 

શનધામારણ મા્ટ ેસથાશપિ ચરોક્સ શનયમરોનરી મયામાદામા ંરિરીન ેસિ્િ બનાવવામા ંઆવિે. ખાનગરી ઉચચ શિક્ષણ 

સસંથાઓન ેિમેના શવદ્ાથથીઓનરી નોંધપાત્ સખંયામા ંફ્રીિરીપ અને શિષયવશૃતિ આપવા મા્ટ ેપ્રોતસાહિિ ્કરવામા ં

આવિ.ે ખાનગરી ઉચચ શિક્ષણ સસંથાઓ દ્ારા શનધામાહરિ ્કરાયેલરી િમામ ફરી પારદિમા્ક રરીિે અન ેસપંણૂમા રરીિે 

જાિેર ્કરવામાં આવિે, િમેજ ્કરોઈપણ શવદ્ાથથીનરી નોંધણરીના સમયગાળા દરશમયાન ફરી મા ં ્કરોઈ મનસવરી 

વધારરો ્કરરી િ્કાિ ેનિીં. આ ફરી શનધામારણ વયવસથા ઉચચ શિક્ષણ સસંથાઓન ેપરોિાનરી સામાશજ્ક જવાબદારરી 

શનભાવવાનરી ખાિરરી ્કરવાનરી સાથે ્ેક્ટલરી્ક મયામાદામા ં્કરેલ રરો્કાણનરી વાજબરી પનુઃ પ્ાકપ્તનરી ખાિરરી ્કરિ.ે 
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19.1 આ અસર્કાર્ક પ્િાસન અને નેિૃતવ જ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓમાં ઉત્ૃકષ્િા અને નવરીનિાનરી સંસ્ૃકશિના 

શનમામાણને સક્ષમ બનાવે છ.ે ભારિ સહિિ દુશનયાનરી િમામ વૈકશ્વ્ક સિરનરી સંસથાઓનરી સામાનય લાક્ષશણ્કિા 

વાસિવમાં મજબૂિ સવિાસન અને સંસથાગિ નેિાઓનરી ઉત્ૃકષ્ યરોગયિા િથા ગુણવતિા આધાહરિ શનમણૂ્કરો 

છ ેજમેના થ્કરી આવરી સંસ્ૃકશિનું શનમામાણ અને પરોષણ િ્ય બનયું છ.ે

19.2 ક્રમિઃ દરજજા પ્માણેનરી માનયિા અને સવાયતિિાનરી યરોગય પ્ણાલરીના માધયમથરી િબક્ાવાર રરીિે 14 વષમાના 

સમયગાળામાં ભારિનરી િમામ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ નવરીનિા અને ઉત્ૃકષ્િાના અનુિરીલન સાથે સવિંત્ 

સવ-સંચાલ્ક સંસથા બનવાનું લક્ય રખાિે. સવષોચચ ગુણવતિાનું નેિૃતવ સુશનકચિિ ્કરવા અને શ્ેષ્ઠિા સંસથાગિ 

સંસ્ૃકશિને પ્રોતસાિન આપવા િમામ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓમાં પગલાં લેવામાં આવિે. આવા પગલાં લેવાં િૈયાર 

સંસથાઓને યરોગય માનયિાઓ પ્ાપ્ત થયા પછરી BoGનરી સથાપના ્કરવામાં આવિે, જમેાં ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ, 

સક્ષમ અને સમથમા એવરી મજબૂિ વયક્િઓના સમૂિનરો સમાવેિ થિરો િિે. જમેાં ક્ષમિાઓ િરોય અને સંસથા 

પ્તયે પ્શિબધધિાનરી મજબૂિ ભાવના િરોય, સંસથાના BoGને ્કરોઈ પણ બાહ્ દખલગરીરરીથરી મુ્િ રરીિે સવિંત્ 

સંચાલન ્કરવા, સંસથાના વડા સહિિ િમામ શનમણૂ્ક ્કરવા અને પ્િાસન સંબંશધિ િમામ શનણમાયરો લેવા મા્ટ ે

સતિા આપવામાં આવિે. એવા વયાપ્ક ્કાયદાઓ િિે. જ ેપિેલાંના અનય ્કાયદાઓના ્કરોઈ પણ ઉલ્લંઘન્કારરી 

જોગવાઈઓને બદલવામાં આવિે, જનેાથરી, BoGનરી રચના, શનમણૂ્ક, ્કામગરીરરીના શનયમરો, શનયમરો અને 

્કાયદાઓ અને BoGનરી ભૂશમ્કાઓ અને જવાબદારરીઓનરો સમાવેિ થિરો િરોય. બરોડમા દ્ારા શનયુ્િ શનષણાિ 

સશમશિ દ્ારા બરોડમાના નવા સભયરોનરી ઓળખાણ ્કરવામાં આવિે; નવા સભયરોનરી પસંદગરી BoG દ્ારા જ 

્કરવામાં આવિે. સભયરોનરી પસંદગરી ્કરિરી વખિે શનષપક્ષ શવચારણાઓનું પણ ધયાન રાખવામાં આવિે. એવરી 

પહર્કલપના ્કરવામાં આવરી છ ે્ેક, આ પ્શક્રયા દરમયાન િમામ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓને પ્રોતસાિન, સમથમાન 

અને માગમાદિમાન આપવામાં આવિે. િેમજ 2034 સુધરીમાં િેને સવાયતિ બનાવવાનરો ઉદ્શેય રખાિે અને આવા 

સિ્િ BoGનરી રચના ્કરાવરી પડિે. 

19. 
ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્ાઓ માટે અસરકારક 
પ્રિાસન અને નેતૃતવ
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19.3 BoG િમામ સુસંગિ દસિાવેજો અને પારદિમા્ક સાથે સવ-જાિેરાિના માધયમથરી હિિધાર્કરો પ્શિ જવાબદાર 

અને ઉતિરદાયરી રિેિે. િે રાષ્ટ્રીય ઉચચ શિક્ષણ શનયમન પહરષદ(NHERC)ના માધયમથરી HECI દ્ારા 

ફરશજયાિ િમામ શનયમન્કારરી હદિાશનદભેિરોને પૂરા ્કરવા મા્ટ ેજવાબદાર રિેિે.

19.4 િમામ નેિૃતવ િરોદ્ાઓ અને સંસથાઓના વડાઓ મા્ટ ેએવરી ઉચચ િૈક્ષશણ્ક લાય્કાિ ધરાવિા વયક્િઓને િ્ક 

આપવામાં આવિે જઓેએ જહ્ટલ પહરકસથશિઓને સંચાશલિ ્કરવાનરી ક્ષમિાઓ સાથે વિરીવ્ટરી અને નેિૃતવ 

ક્ષમિા દિામાવરી િરોય. ્કરોઈ પણ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાના પ્મુખમાં બંધારણરીય મૂલયરો અને સંસથાના સમગ્િાના 

દ્રકષ્્કરોણ સાથે મજબૂિ સામાશજ્ક પ્શિબધધિા, જૂથ ્કાયમા પ્તયેનરો શવશ્વાસ, બિુલિાવાદ, શવશવધિા, શવશભન્ન 

લરો્કરો સાથે ્કામ ્કરવાનરી ક્ષમિા અને યરોગય સ્કારાતમ્ક દ્રકષ્શબનદુ િરોવરો આવશય્ક છ.ે BoG દ્ારા રચાયેલરી 

પ્ખયાિ શવિેષજ્ સશમશિ (EEC)ના નેિૃતવમાં સખિ, શનષપક્ષ, િથા યરોગયિા આધાહરિ પ્શક્રયા અને ક્ષમિા 

આધાહરિ પ્શક્રયા દ્ારા પસંદગરી BoG દ્ારા િાથ ધરવામાં આવિે. એ્ક ઉપયુ્કિ સંસ્ૃકશિના શવ્કાસને સુશનકચિિ 

્કરવા મા્ટ ે્કાયમા્કાળનરી કસથરિા મિત્વપૂણમા છ,ે સાથે િે જ સમયે ્કાળજીપૂવમા્ક નેિૃતવના ઉતિરાશધ્કારરીનરી 

યરોજના શનકચિિ ્કરવામાં આવિે ્ેક જથેરી સંસથાઓનરી પ્શક્રયાઓને પહરભાશષિ ્કરનાર સારા વયવિાર 

નેિૃતવમાં આવિાં પહરવિમાનને ્કારણે સમાપ્ત ન થાય: નેિૃતવમાં પહરવિમાન યરોગય સંક્રમણ દ્ારા ્કરવામાં આવિે 

અને સુચાર પહરવિમાન સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ેપદ ખાલરી રાખવામાં નિરી આવે. ઉત્ૃકષ્ નેિાઓનરી ઓળખ ્કરરી 

પ્ારંભથરી જ િેમનરો શવ્કાસ ્કરવામાં આવિે જ ેિેઓના નેિૃતવનરી ભૂશમ્કાના પ્તયે્ક પગશથયે આગળ વધરી 

િ્ેક.

19.5 િબક્ાવાર પયામાપ્ત ભંડરોળ, ્કાનૂનરી અશધ્કારરો અને સવાયતિા પ્દાન ્કરવાનરી સાથેસાથે િમામ ઉચચ શિક્ષણ 

સંસથાઓ સંસથા્કરીય શ્ેષ્ઠિા, િેમના સથાશન્ક સમુદાયરો સાથે જોડાણ અને નાણાં્કરીય ઈમાનદારરી અને 

જવાબદારરીના ઉત્ૃકષ્ ધરોરણરો, પ્તયે પ્શિબધધિા પ્દશિમાિ ્કરિે. દરે્ક સંસથા એ્ક વયૂિાતમ્ક સંસથા્કરીય 

શવ્કાસ આયરોજન બનાવિે, જનેા આધારે સંસથાઓ િેમણે ્કરેલ પિેલનરો શવ્કાસ ્કરિે, િેમનરી પ્ગશિનું 

મૂલયાં્કન ્કરિે અને િેમાં શનધામાહરિ લક્યરો સુધરી પિોંચિે, જ ેઆગળના જાિેર ભંડરોળનરો આધાર બનરી િ્ેક 

છ.ે IDP બરોડમાના સભયરો, સંસથા્કરીય વડાઓ, અધયાપ્કરો, શવદ્ાથથીઓ અને ્કમમાચારરીઓનરી સંયુ્િ ભાગરીદારરીથરી 

િૈયાર ્કરવામાં આવિે. 
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શવભાગ – 3
અનય કેનદ્રવિથી શિક્ષણક્ષેત્ો
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20.1 વયાવસાશય્કરોને િૈયાર ્કરવા મા્ટ ેસંબંશધિ શિક્ષણ (રરોજગારલક્ષરી શિક્ષણ)મા્ટ ેિેના અભયાસક્રમમાં નૈશિ્કિા 

અને જાિેર િેિુઓના મિત્વનરો િેમજ િે શવદ્ાિાખાના શિક્ષણ અને મિાવરરો આપવા મા્ટનેા શિક્ષણનરો પણ 

સમાવેિ ્કરવરો જોઇએ. સવાાંગરી ઉચચ શિક્ષણ સંબંશધિ િમામ શવદ્ાિાખાઓનરી જમે, િેના ્ેકનદ્રમાં પણ િાહ્કમા્ક 

અને આંિરશવદ્ાિાખા્કરીય શવચારધારા, ચચામા, વાદશવવાદ, સંિરોધન અને નવરીનિાનરો સમાવેિ થવરો જોઈએ. 

આ ઉદ્શેયને પ્ાપ્ત ્કરવા મા્ટ ેઆવશય્ક છ ે્ેક વયાવસાશય્ક શવ્કાસ સાથે જોડાયેલ શિક્ષણ અનય શવષયરોથરી 

અળગું ન રિે. 

20.2 આ પ્્કારનું વયાવસાશય્ક શવ્કાસનું શિક્ષણ સમગ્ ઉચચ શિક્ષણ પ્ણાલરીનું અશભન્ન અંગ બનરી જિે. એ્કલા 

્ૃકશષશવશ્વશવદ્ાલયરો, ્કાયદાના શવશ્વશવદ્ાલયરો, શવજ્ાન શવશ્વશવદ્ાલયરો, િ્કનરી્કરી શવશ્વશવદ્ાલયરો અને એ્ક જ 

પ્વાિવાળરી (Stand Alone) અનય િાખાઓનરી સંસથાઓનું લક્ય પરોિાને એ્ક બિુશવદ્ાિાખા્કરીય સંસથાઓ 

્ેક જ ેસમગ્ અને બિુશવદ્ાિાખા્કરીય શિક્ષણ પ્દાન િે િરફ આગળ વધવાનરો િિે. બધરી સંસથાઓ ્ેક જ ે

વયાવસાશય્ક અથવા સામાનય શિક્ષણ પ્દાન ્કરે છ,ે િે 2030 સુધરીમાં ખાસ ્કરરીને બંને પ્્કારના શિક્ષણ પૂરા 

પાડિરી સંસથાઓ અથવા સંસથાઓના જૂથ બનવાના લક્ય સાથે ્કાયમા ્કરિે. 

20.3 ્ૃકશષ શિક્ષણ અને િેનરી સાથે જોડાયેલ શવષયરોને પુન પુનશજ માશવિ ્કરવામાં આવિે. દેિના શવશ્વશવદ્ાલયમાં 

્ૃકશષ શવશ્વશવદ્ાલયનરી સંખયા 9 % છ ેપરંિુ, ્ૃકશષ અને િેનરી સાથે જોડાયેલ શવજ્ાન િાખાઓમાં નોંધણરી ઉચચ 

શિક્ષણનરી ્ુકલ નોંધણરીના 1% ્કરિાં ઓછરી છ.ે ્ેક્ટલા્ક સનાિ્કરો અને ્ટ્ેકશનશિયન, નવરીન સંિરોધન િથા 

િ્કનરી્કરી અને ્કાયમા પ્શક્રયાઓના બજાર આધાહરિ શવસિરણ દ્ારા ્ૃકશષ ઉતપાદ્કિા વધારવા મા્ટ;ે ્ૃકશષ અને 

સંલગ્ન િાખાઓનરી ્કાયમાક્ષમિા અને ગુણવતિા બંનેને વધુ સારરી રરીિે વધારવરી અતયંિ જરૂરરી છ.ે સામાનય 

શિક્ષણ સાથે સં્કલાયેલા ્કાયમાક્રમરો દ્ારા, ્ૃકશષ અને પિુ િબરીબરીશવજ્ાન સાથે સં્કળાયેલાં વયાવસાશય્કરોનરી 

િૈયારરીમાં ઝડપથરી વૃકધધ ્કરવામાં આવિે. ્ૃકશષશિક્ષણનરી પ્શક્રયાને એવા વયાવસાશય્ક વયક્િઓના શવ્કાસ 

મા્ટ ેપહરવશિમાિ ્કરવામાં આવિે ્ેક જ ેસથાશન્ક જ્ાન, પરંપરાગિ જ્ાન અને શવ્કસિરી િ્કનરી્કરીઓને સમજી 

િ્ેક અને િેનરો ઉપયરોગ ્કરરી િ્ેક, િેમજ સાથે સાથે મિત્વપૂણમા મુદ્ાઓને જવેા ્ેક ભૂશમનરી ઓછરી થિરી 

20. 
વયાવસાશયક શિક્ષણ
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ઉતપાદન િક્િ, િેમજ જળવાયુ પહરવિમાન, આપણરી વધિરી જિરી વસિરી મા્ટ ેપૂરિા આિારનરી જરૂહરયાિ 

વગેરે મા્ટ ેજાગૃિ થાય. િે જરૂરરી છ ે્ેક ્ૃકશષશિક્ષણ પ્દાન ્કરિરી સંસથાઓને સથાશન્ક સમુદાયરોનરો સરીધરો લાભ 

મળે; િેનરો એ્ક રસિરો એ પણ છ ે્ેક ્ૃકશષ પ્ૌધરોશગ્કરી પા્કમાનરી સથાપના ્કરવરી જથેરી િ્કનરી્કરી ઇન્કયુબેિન, િેના 

પ્ચાર અને પ્સાર મા્ટનેરી સાિતયપૂણમા (િાશ્વિ) પદ્ધશિઓને પ્રોતસાિન મળરી રિે. 

20.4 ્કાયદા્કરીય શિક્ષણ વૈકશ્વ્ક સિરે સપધામાતમ્ક બનાવવાનરી જરૂહરયાિ છ,ે સાથે સાથે આ ક્ષેત્ સાથે સં્કલાયેલ 

શ્ેષ્ઠ પ્થાઓ, શવ્કસિરી નવરી િ્કનરી્કરીઓને અપનાવવામાં આવિે જનેાથરી બધા મા્ટ ેઅને યરોગય સમયે 

નયાયને સુશનકચિિ ્કરરી િ્કાય સાથે સાથે િેને સામાશજ્ક, આશથમા્ક અને રાજ્કરીય નયાયના બંધારણરીય મૂલયરોથરી 

સંવશધમાિ થઇ િરોય િથા આ મૂલયરોના પ્્કાિમાં િેનરી રચના ્કરવરી જોઈએ અને લરો્કિંત્, ્કાયદાના પ્િાસન 

અને માનવાશધ્કારના માધયમ દ્ારા રાષ્ટ્રીય પુનશનમામામાણનરી હદિામાં શનદભેશિિ ્કરવરી જોઈએ. એ સુશનકચિિ ્કરવું 

જોઇએ ્ેક શવશવધ શિક્ષણના અભયાસક્રમમાં સામાશજ્ક અને સાંસ્ૃકશિ્ક સંદભષોનરી સાથે સાથે સાક્ય આધાહરિ 

પદ્ધશિથરી ્કાયદા્કરીય શવચાર પ્શક્રયાના ઈશિિાસ, નયાય શસદ્ધાંિરોનરો અભયાસ અને અનય સંબંશધિ શવષયરોને 

મા્ટ ેયરોગય અને પુરિું પ્શિશનશધતવ થાય. ્કાયદા્કરીય શિક્ષણનરી રજૂઆિ ્કરવાવાળરી રાજયનરી સંસથાઓએ 

ભાશવ વ્કરીલરો અને નયાયાધરીિરો મા્ટ ે શદ્ભાષરી શિક્ષણનરી રજૂઆિ પર શવચાર ્કરવરો જોઈએ ્ેક જમેાં એ્ક 

ભાષા અંગ્ેજી અને બરીજી જ ેરાજયમાં આ ્કાયદા્કરીય શિક્ષણ સંસથા આવેલરી િરોય િેનરી ભાષા િરોય. 

20.5 આરરોગય શિક્ષણને ફરરીથરી પુનઃ્કકલપિ ્કરવાનરી જરૂર છ ેજથેરી િૈક્ષશણ્ક ્કાયમાક્રમરોનરી અવશધ, સંરચના અને 

માળખું સનાિ્કરો દ્ારા ભજવવામાં આવિરી ભૂશમ્કાઓને અનુરૂપ થઇ િ્ેક. મુખયતવે પ્ાથશમ્ક સારસંભાળ 

અને મધયમ ્કક્ષાનરી િરોકસપ્ટલરોમાં ્કામ ્કરવા મા્ટ,ે યરોગય રરીિે શનધામાહરિ થયેલા પહરમાણરો પર શવદ્ાથથીઓનું 

શનયશમિ સમયાંિરે મૂલયાં્કન ્કરવામાં આવિે. આપણા લરો્કરો આરરોગય અંગેનરી સંભાળમાં ભાિરીગળ 

સાંસ્ૃકશિ્ક શવ્કલપરોનરો ઉપયરોગ ્કરે છ ે િે જોિા, આપણરી આરરોગય શિક્ષણ પ્ણાલરીને સં્કશલિ બનાવવરી 

આવશય્ક છ ે- એ્ટલે ્ેક એલરોપેથરી્ક િબરીબરી શિક્ષણના િમામ શવદ્ાથથીઓને આયુવભેદ, યરોગ અને નેચરરોપથરી, 

યુનાનરી, શસદ્ધ અને િરોમરોઓપેશથ્ક (AYUSH)નરી અરસપરસ બાબિરોનરી મૂળભૂિ સમજ િરોવરી જોઈએ, અને િે 

િમામ પ્્કારનરી શચહ્કતસા સંબંશધિ િાખાઓના શવષયમાં પણ લાગુ થિે. િમામ પ્્કારના સવાસરય શિક્ષણમાં, 

અ્ટ્કાવ, આરરોગય અંગેનરી સંભાળ અને સમાજ આરરોગય સંભાળ પર વધુ ભાર મૂ્કવામાં આવિે.

20.6 િ્કનરી્કરી શિક્ષણમાં પદવરી અને હડ્પલરોમા ્કાયમાક્રમનરો સમાવેિ થાય છ,ે ઉદાિરણ િરરી્ેક, ઇજનેરરી, િ્કનરી્કરી, 

વયવસથાપન, સથાપતય, ્ટાઉન ્પલાશનંગ, ફામમાસરી, િરો્ટલ મેનેજમેન્ટ અને ્ેક્ટહરંગ ્ટ્ેકનરોલરોજી વગેરે જ ેભારિના 

સવાાંગરી શવ્કાસ મા્ટ ેમિત્વપૂણમા છ.ે આ ક્ષેત્રોમાં દાય્કાઓ સુધરી સંપૂણમા યરોગય વયક્િઓનરી માંગણરી ચાલુ 

રિેિે િે્ટલું જ નહિ પરંિુ આ ક્ષેત્રોમાં નવરીનિા અને સંિરોધનને સુશનકચિિ ્કરવા સંબંશધિ ઉદ્રોગરો અને ઉચચ 
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શિક્ષણ સંસથાઓ વચચે ઘશનષ્ઠ સિ્કારનરી પણ પ્બળ જરૂહરયાિ રિેિે. આ ઉપરાંિ, િમામ માનવ સાિસરો 

અને પ્યતનરો પર િ્કનરી્કરીનરી અસરને ્કારણે િ્કનરી્કરી શિક્ષણ અને અનય શવદ્ાિાખાઓ વચચેના અંિરને દૂર 

્કરવાનરી સંભાવના વધરી રિરી છ.ે આમ, િ્કનરી્કરી શિક્ષણ પણ બિુશવદ્ાિાખા્કરીય અને અને ્કાયમાક્રમરોમાં રજૂ 

્કરવામાં આવિે અને અનય શવદ્ાિાખાઓ સાથે ઊંડાણથરી જોડાવાનરી િ્ક પર િેમજ નવરી િ્ક પર નવેસરથરી 

ધયાન ્ેકકનદ્રિ ્કરાિે. ભારિને આરરોગય, પયામાવરણ અને લાંબા ગાળાનરી િંદુરસિ જીવનિૈલરીમાં િેના મિત્વપૂણમા 

્કાયમાક્રમરો સાથે, જનેે યુવાનરો મા્ટ ેરરોજગાર સંવધમાન મા્ટનેા સનાિ્ક શિક્ષણ ્કાયમાક્રમનરો ભાગ બનાવવામ આવિે, 

અશિઆધુશન્ક મહત્વપૂણમા ક્ષેત્રો જવેા્ેક શજનરોશમ્ક અભયાસ, બાયરો્ટ્ેકનરોલરોજી, બાયરો્ટ્ેકનરોલરોજી, નયુરરોસાયનસનરી 

સાથે ઝડપરી આગળ વધિરી ્ૃકશત્મ બુકધધ (AI), 3-D મિરીનરીગ, વૈકશ્વ્ક માહિિરી ભંડારનું શવશ્ેષણ અને યંત્ 

આધારરીિ અધયયનના ક્ષેત્રોમાં વયાવસાશય્કરો (ધંધાદારરીઓ)ને િૈયાર ્કરવામાં પણ મુખય ભૂશમ્કા ભજવવરી 

જોઈએ. 
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21.1 પાયાનરી સાક્ષરિા પ્ાપ્ત ્કરવરી, શિક્ષણ મેળવવું અને આજીશવ્કા મેળવવા મા્ટનેરી િ્ક એ દરે્ક નાગહર્કના 

મૂળભૂિ અશધ્કાર છ.ે સાક્ષરિા અને પાયાનું શિક્ષણ, વયક્િ મા્ટ ેવયક્િગિ, નાગહર્ક, આશથમા્ક અને આજીવન 

શિક્ષણનરી િ્કરોનરી નવરી દુશનયા ખરોલે છ ે્ેક જ ેવયક્િને ખાનગરી અને વયાવસાશય્ક બંને સિરે શવ્કાસ ્કરવામાં 

મદદ ્કરે છ.ે સમાજ અને દેિ ્કક્ષાએ, સાક્ષરિા અને મૂળભૂિ શિક્ષણ એ્ક એવરી િક્િ િરરી્ેક ્કામ ્કરે છ ે્ેક 

જ ેશવ્કાસ મા્ટ ે્કરવામાં આવિા અનય િમામ પ્યતનરોનરી સફળિાને અને્ક ઘણરી વધારે છ.ે વૈકશ્વ્ક સિરે શવશવધ 

દેિરોના આં્કડા દિામાવે છ ે્ેક ્કરોઇ દેિનરો સાક્ષરિા દર અને િેના પ્શિ વયક્િના GDP વચચે ગાઢ સિસંબંધ 

િરોય છ.ે

21.2 સાથે જ, સમુદાયના લરો્કરોનું સાક્ષર ન િરોવું નુ્કસાન્કિામા છ,ે જમેાં મૂળભૂિ નાણાં્કરીય વયવિાર ન ્કરરી િ્કવરો; 

પૈસા આપરીને ખરરીદેલરી હ્ંકમિના સંદભમામાં માલનરી ગુણવતિા/માત્ાનરી િુલના ્કરવરી; નરો્કરરીઓ, લરોન, સેવાઓ 

શવગેરે મા્ટ ેઆવેદન મા્ટ ેફરોમમા ભરરી િ્કવા; સમાચાર માધયમરોમાં સાવમાજશન્ક પહરપત્રો અને લેખરોને સમજવા; 

વેપારના સંચાર અને સંચાલન મા્ટ ેપરંપરાગિ અને ઇમેઈલનરો ઉપયરોગ ્કરવરો; દવાઓ, રસિાઓ શવગેરે પર 

દિામાવેલ સલામિરી અને હદિાશનદભેિને સમજવા; બાળ્કરોને િેમના શિક્ષણમાં મદદ ્કરવરી; ભારિના નાગહર્ક 

િરરી્ેક પરોિાના મૂળભૂિ અશધ્કારરો અને જવાબદારરી શવિે જાણ િરોવરી; સાહિતયના ્કાયષોનરી પ્િંસા ્કરવા 

મા્ટ;ે અને સાક્ષરિાનરી આવશય્કિાવાળા મધયમ અથવા ઉચચ ઉતપાદ્કિાના ક્ષેત્માં રરોજગાર મેળવવામાં 

અસમથમાિાનરો સમાવેિ થાય છ.ે અિીં દિામાવેલ સૂશચબધધ ક્ષમિાઓ એ પહરણામરોને સૂચવે છ ેજ ેપ્ૌઢ શિક્ષણ 

મા્ટ ેનવરીન પગલાંના રૂપમાં અપનાવરીને પ્ાપ્ત ્કરરી િ્કાય છ.ે

21.3 ભારિ અને દુશનયાભરના વયાપ્ક અધયયન અને શવશ્ેષણ સપષ્પણે દિામાવે છ ે્ેક રાજનરીશિ્ક ઈચછાિક્િ, 

સંગઠનાતમ્ક માળખું, યરોગય આયરોજન, પૂરિરી નાણાં્કરીય સિાય અને સવૈકચછ્ક ્કાયમા્કરરોનરી ઉચચ ગુણવતિાપૂણમા 

ક્ષમિાના સંવધમાનનરી સાથે સાથે સવયંસેવા અને સમુદાયનરી ભાગરીદારરી અને એ્ક થવું, પ્ૌઢ સાક્ષરિા ્કાયમાક્રમરોનરી 

સફળિાના મુખય પહરબળરો છ.ે સવૈકચછ્ક ્કાયમા્કરરો પર આધાહરિ સાક્ષરિા ્કાયમાક્રમરોના પહરણામરૂપ, પુખિ 

વયના લરો્કરોનરી સાક્ષરિામાં વૃકધધ થાય િે્ટલું જ નિીં, પણ એનાથરી સમુદાયના બધા બાળ્કરોનરી શિક્ષણ મા્ટનેરી 

21. 
પ્રૌઢ શિક્ષણ અને આજીવન અધયયન
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જરહરયાિમાં પણ વૃકધધ થાય છ.ે િે જ સમયે, સ્કારાતમ્ક સામાશજ્ક પહરવિમાન અને નયાય મા્ટ ેસમુદાયનરી 

ભાગરીદારરીમાં વધારરો થાય છ.ે જયારે 1988 માં રાષ્ટ્રીય સાક્ષરિા શમિનનરી િરૂઆિ ્કરવામાં આવરી િિરી, 

તયારે િે મુખયતવે લરો્કરોનરી સવૈકચછ્ક ભાગરીદારરી અને સિ્કાર પર આધાહરિ િિરી, જનેા પહરણામે દેિમાં 

1991-2011 ના સમયગાળા દરશમયાન મહિલાઓનરી સાક્ષરિા સહિિ સંપૂણમા સાક્ષરિામાં નોંધપાત્ વધારરો 

થયરો અને િત્કાશલન સામાશજ્ક મુદ્ાઓ પર ચચામા અને શવચાર શવમિમા પણ િરૂ થયરો િિરો.

21.4 પ્ૌઢ શિક્ષણ મા્ટ ેસુદ્રઢ અને નવરીન સર્કારરી પિેલ (િરૂઆિરો), ખાસ ્કરરીને સમુદાયનરી ભાગરીદારરીને સુગમ 

બનાવવરી િેમજ િ્કનરી્કરીના સુચારં લાભ્કાર્ક સં્કલનને િ્ય િે્ટલરી વિેલરી િ્ેક અમલમાં મૂ્કવામાં આવિે 

જનેાથરી 100% સાક્ષરિાના સૌથરી મિત્વપૂણમા િેિુનરી પ્ાકપ્ત િાત્કાશલ્ક થઇ િ્ેક.

21.5 સૌપ્થમ, NCERTના એ્ક નવા અને સુસમશપમાિ ઘ્ટ્ક સંગઠન દ્ારા એ્ક ઉતિમ પ્ૌઢ શિક્ષણ માળખું શવ્કસાવવામાં 

આવિે, જ ેપ્ૌઢ શિક્ષણ મા્ટ ેસમથમા િરોય જનેાથરી સાક્ષરિા, સંખયાતમ્િા મૂળભૂિ શિક્ષણ, વયાવસાશય્ક 

્ુકિળિા શવગેરે મા્ટ ેઉતિમ અભયાસક્રમ બનાવવામાં NCERT નરી િાલનરી ્ુકિળિા મા્ટ ેસુસંગિિા શવ્કસે 

અને િેનરી સાથેના સુમેળને ધયાનમાં રાખરીને પ્ૌઢ શિક્ષણનું માળખું શવ્કશસિ થાય. આ અભયાસક્રમ માળખામાં 

ઓછામાં ઓછા પાંચ પ્્કારનાં ્કાયમાક્રમ સામેલ િિે, જમેાંના દરે્કનરી અધયયન નરીપજો સપષ્ રરીિે વયાખયાશયિ 

્કરવામાં આવિે (્ક) મૂળભૂિ સાક્ષરિા અને સંખયાજ્ાન (ખ) મિત્વપૂણમા જીવન ્ુકિળિા (દા.િ. નાણાં્કરીય 

સાક્ષરિા, શવજાણં (Digital) સાક્ષરિા, વયાવસાશય્ક ્કૌિલયરો, સવાસરય સભાનિા, શિિુ પાલન અને શિક્ષણ 

િથા ્ુક્ુટબં ્કલયાણ), (ગ) વયાવસાશય્ક ્કૌિલયરો શવ્કાસ (સથાશન્ક રરોજગારનરી પ્ાકપ્તને ધયાનમાં રાખરીને), (ઘ) 

મૂળભૂિ શિક્ષણ (પ્ારંશભ્ક, માધયશમ્ક અને ઉચચિર માધયશમ્ક સિરનરી સમ્કક્ષ) અને (ડ) સિિ શિક્ષણ 

(દા.િ., ્કલા, શવજ્ાન, િ્કનરી્કરી, સંસ્ૃકશિ, રમિગમિ, મનરોરંજન શવગેરે શસવાય સથાશન્ક શવદ્ાથથીઓના રસ 

અથવા લાભનરી દ્રકષ્થરી અનય શવષયરો, ઉદાિરણ િરરી્ેક મિત્વપૂણમા જીવન ્કૌિલયરો પર વધુ અદ્િન સામગ્રી) 

આમ ્કરિરી વખિે, ્કાળજી પણ લેવામાં આવિે ્ેક ઘણા હ્કસસામાં, પુખિ વયના લરો્કરો મા્ટ,ે બાળ્કરોનરી 

સાથે વાપરવામાં આવિરી પદ્ધશિઓ અને સામગ્રીનરી જગયાએ, અલગ- અલગ પ્્કારનરી અધયયન અધયાપન 

પદ્ધશિઓનરી જરૂર પડિે.

21.6 બરીજુ,ં યરોગય મૂળભૂિ માળખું સુશનકચિિ ્કરવામાં આવિે જથેરી બધા રસ ધરાવિા પ્ૌઢરોને પ્ૌઢ શિક્ષણ 

અને આજીવન શિક્ષણ મળરી િ્ેક. આ હદિામાં એ્ક મિત્વનું પાસું એ છ ે ્ેક િાળાના સમય પછરી અને 

સપ્તાિના અંિમાં િાળા/િાળા પહરસરનરો ઉપયરોગ, પ્ૌઢ શિક્ષણ અભયાસક્રમરો મા્ટ,ે જાિેર પુસિ્કાલય સથાન, 

સમુદાયનરી ભાગરીદારરી અને સંવધમાન પ્વૃશતિઓ ્કરવા મા્ટ ેજયાં સુધરી િ્ય િરોય, ICTથરી સજ્જ ્કરવામાં 

આવિે. િાળાના શિક્ષણ, ઉચચ શિક્ષણ,પ્ૌઢ શિક્ષણ અને વયાવસાશય્ક શિક્ષણ મા્ટ ેિથા અનય સામુદાશય્કને 
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સવૈકચછ્ક પ્વૃશતિઓ મા્ટ,ે માળખા્કરીય સુશવધાઓનરી વિેંચણરી, ભૌશિ્ક અને માનવ એમ બન્ને સંસાધનરોનરો 

્ુકિળ ઉપયરોગ સુશનકચિિ ્કરવા સાથે, આ પાંચ પ્્કારના શિક્ષણ અને િેમનરી વચચે સુમેળ સાધવા મા્ટ ે

મિત્વપૂણમા રિેિે. આ ્કારણરોસર ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ, વયાવસાશય્ક િાલરીમ ્ેકનદ્રરો વગેરે અનય જાિેર 

સાવમાજશન્ક સંસથાઓમાં પ્ૌઢ શિક્ષણ ્ેકનદ્રરોનરો પણ સમાવેિ ્કરરી િ્કાય છ.ે

21.7 ત્રીજુ,ં પ્ૌઢ શિક્ષણ અભયાસક્રમના માળખામાં જણાવેલ બધા જ પાંચ પ્્કારના પ્ૌઢ શિક્ષણ મા્ટ ે પુખિ 

શવદ્ાથથીઓના અભયાસક્રમનરી રૂપરેખા પ્દાન ્કરવા મા્ટ ે પ્શિક્ષ્કરો/શિક્ષ્કરો/પ્ેર્કરોનરી આવશય્કિા િિે. 

િાલના પ્શિક્ષ્કરોને પ્ૌઢ શિક્ષણ ્ેકનદ્રમાં શિક્ષણ પ્વૃશતિઓનું આયરોજન ્કરવા અને નેિૃતવ ્કરવાનરી સાથે સાથે 

સવયંસેવ્કરો, પ્શિક્ષ્કરો અને પ્ેર્ક (Tutors) સાથે સમનવય ્કરવા મા્ટ ેરાષ્ટ્રીય, રાજય અને શજલ્લા ્કક્ષાનરી 

સંસાધન સિાય્ક સંસથાઓ દ્ારા પ્શિશક્ષિ ્કરવામાં આવિે. સમુદાયના લાય્ક સભયરોને, ઉચચ શિક્ષણ 

સંસથાઓ સાથે જોડાવાના અશભયાનના નેજા િેઠળ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ પાસેથરી, પ્રોતસાહિિ ્કરવામાં 

આવિે ્ેક િેઓ ્ૂટ્ંકા ગાળાનરો િાલરીમ ્કાયમાક્રમ ્કરે અને સવૈકચછ્ક ્કાયમા્કર િરરી્ેક અથવા િરો વયાપ્ક સિરે 

પ્શિક્ષ્ક િરરી્ેક પ્ૌઢ શિક્ષણ પ્શિક્ષ્કના રૂપમાં અથવા ‘એ્ક સાથે એ્ક’ એમ ખાનગરી પ્ેર્ક િરરી્ેક ્કામ ્કરે. 

રાષ્ટ્ મા્ટ ે્કરેલરી આ મિત્વપૂણમા સેવા બદલ િેઓને સનમાશનિ પણ ્કરવામાં આવિે. રાજય, સાક્ષરિા અને 

પ્ૌઢ શિક્ષણનરી હદિામાં પ્યતનરોને પ્રોતસાિન આપવા મા્ટ ેશબન-સર્કારરી સંસથાઓ અનય-સમુદાય સંગઠનરો 

સાથે પણ ્કામ ્કરિે.

21.8 ચરોથું, સમુદાયના સભયરો પ્ૌઢ શિક્ષણ ્કાયમાક્રમમાં ભાગ લે િે સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટનેા િમામ પ્યતનરો ્કરવામાં 

આવિે. જ ેસામશજ્ક ્કાયમા્કર સમુદાયરોમાં જઇને નામાંહ્કિ ન િરોય એવા િેમજ િાળા છરોડરી દરીધરી િરોય િેવા 

શવદ્ાથથીઓને િરોધિે અને િેમનરી ભાગરીદારરી સુશનકચિિ ્કરિે, િેઓને પણ માિાશપિા, હ્કિરોરરો અને અનય રસ 

ધરાવિા લરો્કરોનરી માહિિરી એ્કશત્િ ્કરવા શવનંિરી ્કરવામાં આવિે. જ ેપ્ેર્ક/શવદ્ાથથી /પ્શિક્ષ્ક િરરી્ેક પ્ૌઢ 

શિક્ષણમાં રશચ રાખિા િરોય; િદુપરાંિ સામાશજ્ક/સલાિ્કાર ્કાયમા્કિામા; આ બધાં જ લરો્કરોનરી સૂચના સથાશન્ક 

પ્ૌઢ શિક્ષણ ્ેકનદ્રરોને આપિે અને િેને આનરી સાથે જોડિે. જાિેરાિરો અને ઘરોષણાઓ િથા શબન-સર્કારરી 

સંસથાઓ અને અનય સથાશન્ક સંગઠનરોનરી પ્વૃશતિઓ િથા શવશવધ પિેલ (િરૂઆિરો)ના માધયમથરી પણ પ્ૌઢ 

શિક્ષણનરી િ્કરોનરો વયાપ્કપણે પ્ચાર ્કરવામાં આવિે.

21.9 પાંચમું, સમુદાયરો અને િૈક્ષશણ્ક સંસથાનરોમાં અભયાસ ્કરવાનરી ્ટવે શવ્કસાવવા પુસિ્કરો સુધરીનરી પિોંચ અને 

પ્ા્પયિાને વધુ સારરી બનાવવરી જરૂરરી છ.ે આ નરીશિ ભલામણ ્કરે છ ે્ેક િમામ સમુદાયરો, િૈક્ષશણ્ક સંસથાઓ-

શવદ્ાલય, મિાશવદ્ાલય અને શવશ્વશવદ્ાલયમાં એવાં પુસિ્કરોનરો યરોગય પુરવઠરો સુશનકચિિ ્કરવરો ્ેક જથેરી દરે્ક 

શવદ્ાથથીઓ – જમેાં શવિેષ જરૂહરયાિવાળા શવદ્ાથથીઓ પણ સામેલ છ,ે િેમનરી જરૂહરયાિરો અને રશચને પૂરરી 
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્કરરી િ્કાય. ્ેકનદ્ર અને રાજય સર્કાર એ સુશનકચિિ ્કરિે ્ેક દેિભરમાં દરે્ક – જમેાં સામાશજ્ક આશથમા્ક રરીિે 

વંશચિ લરો્કરો, િેમજ ગ્ામરીણ અને અંિહરયાળ શવસિારરોમાં રિેિા લરો્કરો પણ સામેલ છ,ે પુસિ્કરો સુધરી પિોંચરી 

િ્ેક અને બધા મા્ટ ેપુસિ્કરોનું મૂલય િેમનરી ખરરીદ ક્ષમિાનરી અંદર િરોય. જાિેર અને ખાનગરી બંને પ્્કારનરી 

એજનસરીઓ/સંસથાઓ ભારિરીય ભાષાઓમાં પ્શસદ્ધ થયેલ પુસિ્કરોનરી ગુણવતિા અને આ્કષમાણ વધારવા 

મા્ટનેરી વયૂિરચના બનાવવામાં ્કામ ્કરિે. પુસિ્કરોનરી ઓનલાઇન ઉપલબધિાને વધુ સારરી ્કરવા અને શવજાણં 

(Digital) પુસિ્કાલયને વધુ વયાપ્ક બનાવવા મા્ટ ેપગલાં લેવામાં આવિે. સમુદાયરો અને િૈક્ષશણ્ક સંસથાઓમાં 

ઊજામાસભર પુસિ્કાલયરોનરી રચના અને િેનું સફળ સંચાલન સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ેવાજબરી સંખયામાં પુસિ્કાલય 

્કમમાચારરીઓનરી ઉપલબધિા થાય િથા િેમના વયાવસાશય્ક શવ્કાસ મા્ટ ે ્કારહ્કદથીનું યરોગય આયરોજન થાય 

િેવું ્કારહ્કદથી વયવસથાપન માળખું બનાવવાનરી જરૂર છ.ે અનય પ્યતનરોમાં શવદ્ાલયના પુસિ્કાલયરોને સમૃદ્ધ 

બનાવવા, વંશચિ શવસિારરોમાં ગ્ામરીણ પુસિ્કાલયરો િેમજ વાંચનાલયરોનરી સથાપના ્કરવરી, ભારિરીય ભાષાઓમાં 

વાંચન સામગ્રી ઉપલબધ ્કરાવવરી, બાળ-પુસિ્કાલય િેમજ ફરિું-પુસિ્કાલય ખરોલવા, ભારિભરમાં શવશવધ 

શવષયરોનરી સામાશજ્ક પુસિ્ક ્લબનરી સથાપના િથા િૈક્ષશણ્ક સંસથાન અને પુસિ્કાલયરોમાં પરસપર સિયરોગ 

વધારવાનરો સમાવેિ થાય છ.ે 

21.10 છલે્લે, ઉપરરો્િ િમામ પાસાને દ્રઢ ્કરવા મા્ટ ેિ્કનરી્કરીનરો લાભ લેવામાં આવિે. સર્કારરી અને લરો્ક્કલયાણ્કારરી 

પિેલ (િરૂઆિરો) િેમજ સાથે સાથે જાિેર શવજાણં સ્રોિ અને સપધામાઓ દ્ારા પ્ૌઢ શિક્ષણ મા્ટ ેગુણવતિાયુ્િ 

િ્કનરી્કરી આધાહરિ શવ્કલપ, જવેા ્ેક એપ, ઓનલાઇન ્કરોસમા/મરોડ્ુલ, ઉપગ્િ આધાહરિ ્ટરીવરી ચેનલરો, 

ઓનલાઇન પુસિ્કરો અને ICTથરી સુસજ્જ પુસિ્કાલયરો અને પ્ૌઢ શિક્ષણ ્ેકનદ્ર વગેરે શવ્કશસિ ્કરવામાં 

આવિે. ઘણરી બાબિરોમાં, ગુણવતિાયુ્િ પ્ૌઢ શિક્ષણનું સંચાલન ઓનલાઇન અથવા શમશશ્િ કસથશિમાં ચલાવરી  

િ્કાિે. 
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22.1 ભારિ સંસ્ૃકશિનરો સમૃદ્ધ ભંડાર છ ે- જ ેિજારરો વષષોમાં શવ્કશસિ થયેલ છ ેઅને અિીં ્કલા, સાહિકતય્ક 

્ૃકશિઓ, પ્થાઓ, પરંપરાઓ, ભાષા્કરીય અશભવયક્િઓ, ્કલા્ૃકશિઓ, ઐશિિાશસ્ક િથા સાંસ્ૃકશિ્ક 

ધરરોિરના સથાનરો વગેરેમાં અશભવય્િ થિું દેખાય છ.ે ભારિમાં ભ્રમણ, ભારિરીય આશિરય સત્કારનરો 

અનુભવ લેવરો, ભારિનરી સુંદર િસિ્કલા અને િાથ બનાવ્ટના વસ્ત્રરો ખરરીદવા, ભારિના પ્ાચરીન સાહિતયનું 

વાચન ્કરવું, યરોગ અને ધયાનનરો અભયાસ ્કરવરો, ભારિરીય દિમાનિાસ્ત્રથરી પ્ેહરિ થવું, ભારિના અનનય 

િિેવારરોમાં ભાગ લેવરો, ભારિના વૈશવધયપૂણમા સંગરીિ િથા ્કલાનરી પ્િંસા ્કરવરી અને ભારિરીય ચલશચત્રોને 

જોવા વગેરે એવા ્ેક્ટલા્ક આયામ છ ેજનેા દ્ારા શવશ્વભરના ્કરરોડરો લરો્કરો પ્શિહદન આ સાંસ્ૃકશિ્ક ધરરોિર 

સાથે જોડાય છ,ે િેનરો આનંદ માણે છ ેઅને લાભ પ્ાપ્ત ્કરે છ.ે આ સાંસ્ૃકશિ્ક અને પ્ા્ૃકશિ્ક સંપદા છ ે્ેક 

જ ેભારિના પયમા્ટન સૂત્ મુજબ ભારિને ખરેખર “અિુલય! ભારિ” બનાવે છ.ે ભારિનરી આ જ સાંસ્ૃકશિ્ક 

સંપશતિનું સંરક્ષણ અને સંવધમાન અને પ્સાર, દેિનરી અગ્રીમ પ્ાથશમ્કિા િરોવરી જોઈએ, ્કારણ ્ેક િે દેિનરી 

ઓળખનરી સાથે સાથે િેનરી અથમાવયવસથા મા્ટ ેપણ ખૂબ જ મિત્વપૂણમા છ.ે

22.2 ભારિરીય ્કલા અને સંસ્ૃકશિનુ સંવધમાન ફ્િ રાષ્ટ્ મા્ટ ેજ નહિ પરંિુ વયક્િ મા્ટ ેપણ મિત્વપૂણમા છ.ે 

બાળ્કરોમાં સંસ્ૃકશિ સાથે પરોિાનરી ઓળખ અને િાદાતમય ્ેકળવવા અને અનય સંસ્ૃકશિઓનરી ્કદર ્કરવા 

મા્ટ,ે સાંસ્ૃકશિ્ક જાગૃશિ અને અશભવયક્િ જવેરી પ્મુખ ક્ષમિાઓ બાળ્કરોમાં શવ્કસાવવરી જરૂરરી છ.ે 

બાળ્કરોમાં િેમના સાંસ્ૃકશિ્ક ઇશિિાસ, ્કલા, ભાષા અને પરંપરાનરી ભાવના િથા જ્ાનના શવ્કાસ દ્ારા જ 

એ્ક સ્કારાતમ્ક સાંસ્ૃકશિ્ક ઓળખ અને આતમ-સનમાન શનશમમાિ ્કરરી િ્કાય છ.ે આથરી, વયક્િગિ અને 

સામાશજ્ક ્કલયાણ મા્ટ ેસાંસ્ૃકશિ્ક જાગૃશિ અને અશભવયક્િનું પ્દાન મિત્વપૂણમા છ.ે 

22.3 સંસ્ૃકશિના પ્સાર મા્ટનેું સૌથરી મિત્વપૂણમા સાધન ્કલા છ.ે ્કલા- સાંસ્ૃકશિ્ક ઓળખ અને જાગૃશિને સમૃદ્ધ 

બનાવવા અને સમુદાયરોને ઉન્નિ ્કરવા ઉપરાંિ વયક્િઓમાં બરોધાતમ્ક અને સજમાનાતમ્ક ક્ષમિા શવ્કશસિ 

્કરવા િથા વયક્િગિ આનંદ વધારવા જાણરીિરી છ.ે વયક્િગિ પ્સન્નિા/સુખા્કારરી, બરોધાતમ્ક શવ્કાસ 

અને સાંસ્ૃકશિ્ક ઓળખ એ મિત્વપૂણમા ્કારણરો છ ે્ેક જનેા મા્ટ ેિમામ પ્્કારનરી ભારિરીય ્કલાઓ, પ્ારંશભ્ક 

બાલયાવસથાનરી સંભાળ િથા શિક્ષણના િરૂઆિથરી જ િમામ સિરે શવદ્ાથથીઓને પ્દાન ્કરવરી જોઈએ.

22. 
ભારિ્રીય ભાષાઓ, કલા અને સંસકકૃશિનું 
સંવધ્ઘન
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22.4 ભાષા, શન:સંદેિ ્કલા અને સંસ્ૃકશિ સાથે અિૂ્ટ રરીિે જોડાયેલ છ.ે શવશવધ ભાષાઓ, દુશનયાને જુદરી જુદરી 

રરીિે જુએ છ,ે િેથરી મૂળભૂિ રરીિે ્કરોઇ ભાષા બરોલવાવાળા વયક્િ પરોિાના અનુભવરોને ્ેકવરી રરીિે સમજ ે

છ ેઅથવા િેને ્ેકવરી રરીિે ગ્િણ ્કરે છ ેિે એ ભાષાનરી સંરચનાથરી નક્રી થાય છ.ે ખાસ ્કરરીને, ્કરોઇ 

એ્ક સંસ્ૃકશિના લરો્કરોનરી બરીજી સંસ્ૃકશિના લરો્કરો સાથે વાિચરીિ ્કરવરી જવેા ્ેક ્ુક્ુટબંના સભયરો, અશધ્ૃકિ 

વયક્િઓ(વડરીલરો), સમવયસ્કરો, અપહરશચિ વગેરે ભાષાથરી પ્ભાશવિ થાય છ ેિથા વાિચરીિનરી પદ્ધશિ પણ 

પ્ભાશવિ ્કરે છ.ે અનુભવરોનરી સમજ અને િે જ ભાષાના વયક્િઓનરી સાથેનરી વાિચરીિમાં પહરશચિિા 

‘પરોિરી્કાપણં’ આ બધુ સંસ્ૃકશિનું પ્શિશબંબ અને દસિાવેજ છ.ે િેથરી, સંસ્ૃકશિ આપણરી ભાષાઓમાં જહડિ 

છ.ે સાહિતય, ના્ટ્ક, સંગરીિ, શફલમ વગેરે સવરૂપમાં ્કલાનરી સંપૂણમા પ્િંસા ભાષા શસવાય િ્ય નથરી. 

સંસ્ૃકશિના સંરક્ષણ, સંવધમાન અને પ્સાર મા્ટ,ે આપણે િે સંસ્ૃકશિનરી ભાષાઓનું સંરક્ષણ અને સંવધમાન ્કરવું 

પડિે. 

22.5 દુભામાગયે, ભારિરીય ભાષાઓ પ્તયે યરોગય ધયાન અને ્કાળજી રાખવામાં આવયા નથરી, જનેા ્કારણે છલે્લા 

40 વષમામાં દેિ 220 ભાષાઓ ગુમાવરી બેઠરો છ.ે યુનેસ્કરોએ 197 ભારિરીય ભાષાઓને ‘લુપ્ત પ્ાય’ જાિેર 

્કરરી છ.ે જુદરી જુદરી ભાષાઓ શવલુપ્ત થવાને આરે છ,ે ખાસ ્કરરીને િે ભાષાઓ એવરી છ ે્ેક જનેરી શલશપ 

નથરી. જયારે આ ભાષા બરોલવાવાળા ્કરોઇ સમુદાય અથવા જનજાશિના વહરષ્ઠ સભયનું મૃતયુ થાય છ ેિરો 

પણ િેમનરી સાથે ભાષા સમાપ્ત થાય છ;ે અને ઘણરીવાર આ સમૃદ્ધ ભાષાઓ/સંસ્ૃકશિઓનરી અશભવયક્િને 

સાચવવા અથવા દસિાવેજી્કરણ ્કરવા મા્ટ ે્કરોઈ પ્શક્રયા અથવા ઉપાય ્કરવામાં આવિા નથરી. 

22.6 આ ઉપરાંિ, િે ભારિરીય ભાષાઓ ્ેક જ ેસતિાવાર રરીિે લુપ્તપ્ાય ભાષાઓનરી સૂશચમાં નથરી – જમે ્ેક આઠમરી 

અનુસૂશચનરી 22 ભાષાઓ પણ શવશવધ પ્્કારનરી સમસયાઓનરો સામનરો ્કરરી રિરી છ.ેભારિરીય ભાષાઓના 

અધયયન અને અધયાપનને િાળા અને ઉચચ શિક્ષણના દરે્ક સિરે સં્કશલિ ્કરવાનરી જરૂર છ.ે ભાષાઓ 

પ્ાસંશગ્ક અને જીવંિ રિે િે મા્ટ,ે આ ભાષાઓમાં ઉચચ ગુણવતિાપૂણમા અધયયન અને મુશદ્રિ સામગ્રીનરો 

સિિ પ્વાિ િરોવરો જોઈએ – જમેાં પાઠ્યપુસિ્ક, ્કાયમાપુકસિ્કા, વરીહડયરો, ના્ટ્ક, ્કશવિાઓ, નવલ્કથા, 

પશત્્કાઓ વગેરે સામેલ છ.ે ભાષાઓના િબદ્કરોષરો અને િબદભંડાળને શવિેષિ: સિિ અપડ્ેટ અદ્િન 

બનાવિાં રિેવું જોઈએ અને િેનરો પ્સાર પણ ્કરવરો જોઈએ ્ેક જમેાં વિમામાન સમસયાઓ અને ખયાલરો પર 

આ ભાષાઓમાં ચચામાઓ ્કરરી િ્કાય. શવશ્વના દેિરો દ્ારા અંગ્ેજી, ફ્ેંચ, જમમાન, હિબ્રુ, ્કરોહરયન, જાપાનરી 

વગેરે ભાષાઓમાં આ પ્્કારનરી અદ્િન મુશદ્રિ સામગ્રી બનાવાય છ ેઅને દુશનયાનરી અનય ભાષાઓનરી 

મિત્વપૂણમા સામગ્રીનરો અનુવાદ ્કરાય છ ે િથા િબદભંડરોળને સિિ અદ્િન ્કરવામાં આવે છ.ે પરંિુ 

આપણરી ભાષાઓને જીવંિ અને પ્ાસંશગ્ક બનાવરી રાખવામાં મદદરૂપ એવરી અધયયન સામગ્રી, મુશદ્રિ 

સામગ્રી અને િબદ્કરોષ બનાવવાનરી બાબિમાં ભારિનરી ગશિ ખૂબ ધરીમરી રિરી છ.ે
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22.7 આ ઉપરાંિ અને્ક ઉપાયરો ્કરવા છિાં ભારિમાં ભાષા િરીખવનાર ્ુકિળ શિક્ષ્કરોનરી મરો્ટભેાગે અછિ 

છ.ે ભાષા-શિક્ષણને પણ એવરી રરીિે સુધારવું જોઈએ ્ેક જથેરી િે વધુ અનુભવ આધાહરિ બને અને ્ેકવળ 

સાહિતય, િબદભંડરોળ અને ભાષાનું વયા્કરણ પર જ નિીં, પરંિુ ભાષામાં વાિચરીિ અને પ્તયાયન ્કરવાનરી 

ક્ષમિા પર પણ ધયાન ્ેકકનદ્રિ થાય. વાિચરીિ અને અધયયન-અધયાપન મા્ટ ેભાષાનરો ઉપયરોગ વધુ વયાપ્ક 

પણે થવરો જોઈએ. 

22.8 િાળાના બાળ્કરોમાં ભાષાઓ, ્કલા અને સંસ્ૃકશિને પ્રોતસાિન આપવા મા્ટ ેપ્્કરણ 4 માં અને્ક પિેલનરી 

ચચામા ્કરવામાં ્કરેલ છ.ે જમેાં િાળાના દરે્ક સિર પર સંગરીિ, ્કલા અને િસિ્કલા પર વધુ ભાર મૂ્કવરો, 

બિુભાષયિાને પ્રોતસાિન આપવા મા્ટ ે શત્-ભાષાના સૂત્નરો વિેલરો અમલ અને સાથે સાથે જયાં િ્ય 

િરોય તયાં માિૃભાષા/સથાશન્ક ભાષામાં શિક્ષણ િથા અનુભવ આધાહરિ ભાષા શિક્ષણ; ઉત્ૃકષ્ સથાશન્ક 

્કલા્કારરો, લેખ્કરો, ્કારરીગરરો અને અનય શનષણાિરોને સથાનરીય િજજ્િાના શવશવધ શવષયરોમાં શવશિષ્ પ્શિક્ષ્ક 

િરરી્ેક િાળા સાથે જોડવા; પરંપરાગિ ભારિરીય જ્ાનમાં આહદવાસરી અને અનય સથાશન્ક જ્ાનનરો સચરો્ટ 

સમાવેિ સમગ્ અભયાસક્રમમાં ્કરવરો, માનવશવદ્ાિાખા, શવજ્ાન, ્કલા, િસિ્કલા અને રમિગમિ - જયાં 

પણ સંબશધિ િરોય તયાં, વધુ સુગમિા સાથે ખાસ ્કરરીને માધયશમ્ક િાળાઓમાં અને ઉચચ શિક્ષણમાં 

સમાવેિ ્કરવરો જથેરી શવદ્ાથથીઓ િમામ અભયાસક્રમરોમાં સજમાનાતમ્ક, ્કલાતમ્ક, સાંસ્ૃકશિ્ક અને િૈક્ષશણ્ક 

માગષો શવ્કસાવવા મા્ટ ેઆદિમા સંિુલન ્ેકળવરી િ્ેક. 

22.9 ઉચચ શિક્ષણ અને િેનાથરી આગળના શિક્ષણ મા્ટ ેિાલમેલ બેસાડવા નરીચે દિામાવેલ મુખય પિેલને િ્ય 

બનાવવા મા્ટ ેિવે પછરી પણ ઘણાં પગલાંઓ લેવામાં આવિે. સૌ પ્થમ, ઉપર મુજબના શવશવધ પ્્કારના 

અભયાસક્રમરો શવ્કસાવવા અને િરીખવવા મા્ટ,ે શિક્ષ્કરો અને અધયાપ્કરોનરી ઉત્ૃકષ્ ્ટરીમ રચાવરી પડિે. 

ભારિરીય ભાષાઓ, િુલનાતમ્ક સાહિતય, સજમાનાતમ્ક લેખન, ્કલા, સંગરીિ, િત્વજ્ાન વગેરેના ્કાયમાક્ષમ 

શવભાગરો અને ્કાયમાક્રમરો સમગ્ દેિભરમાં િરૂ ્કરવામાં આવિે અને આ શવષયરોમાં (4 વષમાનરી બરી.એડ્.

ડ્ુઅલ હડગ્રી સહિિનરી) પદવરીઓ શવ્કસાવવામાં આવિે. આ શવભાગરો અને ્કાયમાક્રમરો, આ શિક્ષણ નરીશિને 

અમલમાં મૂ્કવા મા્ટ ેદેિભરમાં ખાસ ્કરરીને ઉચચગુણવતિાયુ્િ ભાષાના શિક્ષ્કરોના એ્ક મરો્ટા સંવગમાને 

િૈયાર ્કરવામાં મદદ ્કરિે સાથે સાથે ્કલા, સંગરીિ, િત્વજ્ાન અને લેખનના શિક્ષ્કરોને પણ િૈયાર ્કરાિે. 

જથેરી આ નરીશિને ્કાયામાકનવિ ્કરવા મા્ટ ેિરિ જ આવશય્કિા િિે. આ િમામ ક્ષેત્રોમાં ગુણવતિાયુ્િ 

સંિરોધન મા્ટ ેNRF ભંડરોળ પૂરં પાડિે. ઉત્ૃકષ્ સથાશન્ક ્કલા્કારરો અને ્કારરીગરરોને સથાશન્ક સંગરીિ, ્કલા, 

ભાષાઓ અને િસિ્કલાને પ્રોતસાિન આપવા મા્ટ ેમુલા્કાિરી અધયાપ્ક િરરી્ેક રાખવામાં આવિે જથેરી 

શવદ્ાથથીઓ જયાં અભયાસ ્કરે છ ેિે સંસ્ૃકશિ અને સથાશન્ક જ્ાનથરી વા્ેકફ છ ેિે સુશનકચિિ થાય. દરે્ક ઉચચ 

શિક્ષણ સંસથા અને દરે્ક િાળા ્ેક િાળા સં્ુકલનરો ઉદ્િે એવરો િરોવરો જોઈએ ્ેક શનવાસરી શિક્ષ્કરો રાખે ્ેક 

જથેરી ્કલા, સજમાનાતમ્કિા અને પ્દેિ/દેિના સમૃદ્ધ ખજાનાથરી શવદ્ાથથીઓને વા્ેકફ ્કરરી િ્કાય. 
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22.10 વધુ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ અને ઉચચ શિક્ષણમાં વધુ ્કાયમાક્રમરો મા્ટ ેભાષા શિક્ષણના માધયમ િરરી્ેક 

માિૃભાષા/સથાશન્ક ભાષાનરો ઉપયરોગ ્કરાિે અને/અથવા શદ્ભાષરી ્કાયમાક્રમરોનરી રજૂઆિ ્કરિે જથેરી 

પ્વેિ અને ્ુકલ નોંધણરી ગુણરોતિર એમ બંનેમાં વધારરો થાય અને િમામ ભારિરીય ભાષાઓનરી િા્કાિ, 

ઉપયરોગ અને જીવંિિાને પ્રોતસાિન મળે; ખાનગરી ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓને પણ ભારિરીય ભાષાઓનરો 

શિક્ષણના માધયમ િરરી્ેક અને/અથવા શદ્ભાષરી ્કાયમાક્રમરોનરી રજૂઆિ ્કરે છ.ે િેમને પ્રોતસાહિિ ્કરરી આગળ 

વધારવામાં આવિે. ચાર વષમાના બરી.એડ્.ડ્ુઅલ પદવરી ્કાયમાક્રમરોને બે ભાષાઓમાં ચલાવવાથરી પણ મદદ 

મળિે જમે ્ેક દેિભરનરી િાળાઓમાં શવજ્ાનને બે ભાષામાં િરીખવવા શવજ્ાન અને ગશણિના શિક્ષ્કરોના 

સંવગમાને િાલરીમ આપવામાં પણ મદદ મળિે.

22.11 ઉચચ શિક્ષણ વયવસથામાં અનુવાદ અને શવવેચન, ્કલા અને સંગ્િાલય વિરીવ્ટ, પુરાિતવ, ્કલા્ૃકશિ સંરક્ષણ, 

ગ્ાશફ્ક હડઝાઇન અને વેબ હડઝાઇનનું શનમામાણ ઉચચ ગુણવતિાપૂણમા ્કાયમાક્રમરો અને પદવરીઓનું સજમાન ્કરવામાં 

આવિે. પરોિાનરી ્કલા અને સંસ્ૃકશિને સાચવવા અને પ્રોતસાિન આપવા મા્ટ,ે શવશવધ ભારિરીય ભાષાઓમાં 

ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ સામગ્રી શવ્કસાવવા, ્કલા્ૃકશિઓનું સંરક્ષણ ્કરવા, સંગ્િાલયરો અને વારસા અથવા 

પ્વાસન સથળરોનરી જાળવણરી (Curate) ્કરવા અને ચલાવવા મા્ટ ેઉચચ લાય્કાિ ધરાવિરી વયક્િઓનરો 

િૈયાર ્કરવા, જથેરી પ્વાસન ઉદ્રોગને પણ શવ્કસાવરી િ્કાય. 

22.12 આ નરીશિ સવરી્કારે છ ે ્ેક શવદ્ાથથીઓએ ભારિનરી સમૃદ્ધ શવશવધિાનું જ્ાન સૌ પ્થમ આતમસાિ ્કરવું 

જોઈએ. િેનરો અથમા એ થયરો ્ેક સરળ પ્વૃશતિઓમાં શવદ્ાથથીઓ દ્ારા દેિના જુદા જુદા ભાગરોમાં પ્વાસ 

્કરવરો વગેરે બાબિરોનરો સમાવેિ થિે, જ ેમાત્ પ્વાસનને પ્રોતસાિન આપિે એ્ટલું જ નિીં, પરંિુ સમજણ 

િરફ દરોરરી જિે અને ભારિના શવશવધ ભાગરોનરી શવશવધિા, સંસ્ૃકશિ, પરંપરાઓ અને જ્ાનનરી પ્િંસા પણ 

થિે. ‘એ્ક ભારિ શ્ેષ્ઠ ભારિ’ અંિગમાિ દેિના 100 પ્વાસન સથળરોનરી ઓળખ ્કરાવામાં આવિે, જમેાં 

િૈક્ષશણ્ક સંસથાઓ શવદ્ાથથીઓને આ સથળરો અને િેમના ઇશિિાસ, વૈજ્ાશન્ક યરોગદાન, પરંપરાઓ, સવદેિરી 

સાહિતય અને જ્ાન વગેરેનરો અભયાસ ્કરવા મરો્કલિે. 

22.13 ઉચચ શિક્ષણમાં ્કલા, ભાષાઓ અને માનવશવદ્ાિાખાના ક્ષેત્રોમાં એવા ્કાયમાક્રમ બનાવવા ્ેક જથેરી રરોજગારનરી 

િ્કરો ઉભરી થાય. આ પ્્કારના ્કાયમાક્રમરો અને પદવરીઓનું શનમામાણ રરોજગારરી મા્ટ ેઉચચગુણવતિાયુ્િ િ્કરો 

પણ સાથે ઉતપન્ન થિે, જ ેઆ લાય્કાિરોનરો અસર્કાર્ક ઉપયરોગ ્કરરી િ્ેક છ.ે િજુ પણ સેં્કડરો એ્ેકડમેરી, 

સંગ્િાલયરો, આ્ટમા ગેલેરરીઓ અને િેહર્ટજે સાઇરસને જમેનરી અસર્કાર્ક રરીિે ્કામગરીરરી મા્ટ ે લાય્ક 

વયક્િઓનરી ગંભરીર જરૂહરયાિ છ.ે જવેરી આ જગયાઓ યરોગય લાય્કાિ ધરાવિા ઉમેદવારરોથરી ભરાિે અને 
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વધુ ્કલા્ૃકશિઓને ભેગરી ્કરરી િ્કાિે અને સંરશક્ષિ ્કરરી િ્કાિે, આ શસવાય સંગ્િાલય જમેાં વચયુમાઅલ 

મયુશઝયમ/ઇ-મયુશઝયમનરી સાથે, ગેલેરરીઓ અને િેહર્ટજે સાઇરસ સહિિના આપણા વારસા અને ભારિના 

પ્વાસન ઉદ્રોગને સંરશક્ષિ રાખરી િ્કાિે.

22.14 અનુવાદ અને શવવેચનાના સંદભમામાં ભારિ પરોિાના પ્યતનરોને ઝડપથરી શવસિારરીિ ્કરિે, જનેાથરી સામાનય 

જનિાને શવશવધ ભારિરીય અને શવદેિરી ભાષાઓમાં ઉચચ ગુણવતિાયુ્િ અધયયન સામગ્રી અને અનય મિત્વપૂણમા 

લેશખિ અને મૌશખ્ક સામગ્રી ઉપલબધ બનરી િ્ેક. આ મા્ટ ેભારિરીય અનુવાદ અને અથમાઘ્ટન સંસથાન (IITI) 

નરી સથાપના ્કરવામાં આવિે. આવરી સંસથા દેિ મા્ટ ેખરેખર મિત્વપૂણમા સેવા પૂરરી પાડિે િેમજ અસંખય 

બિુભાષરી ભાષા અને શવષય શનષણાિરો અને અનુવાદ અને અથમાઘ્ટનના શનષણાિરોને રરોજગારરી આપિે, જ ે

િમામ ભારિરીય ભાષાઓને પ્રોતસાિન આપવામાં મદદ ્કરિે. IITI િેના અનુવાદ અને અથમાઘ્ટનના પ્યાસરોને 

શવ્કસાવિે અને જમે જમે લાય્કાિ ધરાવિાં ઉમેદવારરોનરી જરૂહરયાિ વધિે, દેિભરના શવશવધ સથળરોએ િેને 

િરૂ ્કરરી િ્કાિે જથેરી સંિરોધન શવભાગનરી સાથે સિભાગરીિા સુગમિાથરી થઇ િ્ેક. 

22.15 સંસ્ૃકિ ભાષાના બૃિદ અને મિત્વપૂણમા યરોગદાન અને શવશભન્ન શવષયરો અને સાહિતયના શવશવધ પ્્કારરો પર, 

િેનું સાંસ્ૃકશિ્ક મિત્વ અને િેના વૈજ્ાશન્ક સવભાવને ્કારણે સંસ્ૃકિને ્ેકવળ એ્ક પ્વાિવાળરી પાઠિાળાઓ 

અને શવશ્વશવદ્ાલયરો સુધરી સરીશમિ ન રાખિાં િેને િાળાઓમાં શત્-ભાષરી સૂત્ અંિગમાિ એ્ક શવ્કલપ સવરૂપે 

િથા ઉચચ શિક્ષણમાં પણ િેને મુખય પ્વાિમાં લાવવામાં આવિે. િેને એ્કલિામાં નિીં, પરંિુ રસપ્દ અને 

નવરીન રરીિે ગશણિ, ખગરોળિાસ્ત્ર, િત્વજ્ાન, ભાષાિાસ્ત્ર, નાટ્શવદ્ા, યરોગ જવેા અનય સમ્કાલરીન અને 

પ્સિુિ શવષયરો સાથે જોડવામાં આવિે. આમ, બા્કરીનરી નરીશિને અનુરૂપ સંસ્ૃકિ શવશ્વશવદ્ાલયરો પણ ઉચચ 

શિક્ષણનરી મરો્ટરી બિુશવદ્ાિાખા્કરીય સંસથાઓ બનવાનરી હદિામાં આગળ વધિે; સંસ્ૃકિ શવભાગરો ્ેક જ ે

સંસ્ૃકિ જ્ાન પદ્ધશિઓ પર આધાહરિ શિક્ષણ અને ઉત્ૃકષ્ આંિરશવદ્ાિાખા્કરીય સંિરોધન િાથ ધરિાં 

િરોય િેમને સંપૂણમા નવરીન બિુશવદ્ાિાખા્કરીય ઉચચ શિક્ષણ વયવસથામાં સથાશપિ/મજબૂિ ્કરવામાં આવિે. 

જો ્કરોઈ શવદ્ાથથી ઇચછ ેિરો સંસ્ૃકિ એ્ક સંપૂણમા બિુશવદ્ાિાખા્કરીય ઉચચ શિક્ષણનરો ્ુકદરિરી ભાગ બનરી 

જિે. એ્ક અશભયાનનરી જમે સમગ્ દેિમાં મરો્ટરી સંખયામાં સંસ્ૃકિ શિક્ષ્કરોનું વયાવસાશય્કરી્કરણ 4 વષમાનરો 

સં્કશલિ બિુશવદ્ાિાખા્કરીય બરી.એડ્.- બે પદવરી શિક્ષણ અને સંસ્ૃકિ દ્ારા ્કરવામાં આવિે. 

22.16 આ જ રરીિે ભારિ િમામ િાસ્ત્રરીય ભાષાઓ અને સાહિતયનરો અભયાસ ્કરિરી પરોિાનરી સંસથાઓ અને 

શવશ્વશવદ્ાલયરોનું શવસિરણ ્કરિે, જમેાં િજુ સુધરી િેમનું યરોગય ધયાન મળ્ું નથરી િેવરી િજારરો િસિપ્િરોને 

એ્કશત્િ ્કરવા, િેનું ભાષાંિર ્કરવા અને િેનરો અભયાસ ્કરવાના સઘન પ્યાસરો ્કરિે . એવરી જ રરીિે બધરી 

જ સંસથાઓ અને શવશ્વશવદ્ાલયરો જમેાં િાસ્ત્રરીય ભાષાઓ અને સાહિતયનું અધયાપન થાય છ ેિેમનરો શવસિાર 
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્કરવામાં આવિે. િજુ સુધરી ઉપેશક્ષિ રિેલરી લાખરો િસિપ્િરોનરો સંગ્િ, સંરક્ષણ, અનુવાદ અને અભયાસનરો 

દૃઢ પ્યતન ્કરવામાં આવિે. સંસ્ૃકિ અને દેિનરી િમામ ભારિરીય ભાષા સંસથાઓ અને શવભાગરોને નોંધપાત્ 

રરીિે સક્ષમ બનાવવામાં આવિે, જમેાં શવદ્ાથથીઓને અભયાસ મા્ટ ે પયામાપ્ત િાલરીમ ખાસ ્કરરીને મરો્ટરી 

સંખયામાં િસિપ્િરો અને અનય શવષયરો સાથેના િેમના આંિરસંબંધરો શવષે આપવામાં આવિે, િાસ્ત્રરીય ભાષા 

સંસથાઓ પરોિાનરી સવાયતિા અ્કબંધ રાખવાનરી સાથે શવશ્વશવદ્ાલયરોનરી સાથે સંબંશધિ થવાનરો પ્યતન ્કરિે 

જથેરી સઘન અને ગિન બિુશવદ્ાિાખા્કરીય ્કાયમાક્રમરોના ભાગરૂપે અધયાપ્કરો ્કામ ્કરરી િ્ેક અને શવદ્ાથથીઓ 

પણ પ્શિક્ષણ મેળવરી િ્કાિે. સમાન ઉદેશય પ્ાપ્ત ્કરવા મા્ટ,ે ભાષાઓને સમશપમાિ શવશ્વશવદ્ાલયરો પણ 

બિુશવદ્ાિાખા્કરીય બનિે; જયાં પ્સિુિ િરોય તયાં િેઓ શિક્ષણમાં બેવડરી પદવરી પ્દાન ્કરિે જથેરી િે 

ભાષામાં ઉત્ૃકષ્ ભાષાના શિક્ષ્કરો િૈયાર થઇ િ્ેક. વધુમાં, ભાષાઓ મા્ટ ેએ્ક નવરી સંસથાનરી સથાપના 

્કરવાનરો પણ પ્સિાવ છ.ે શવશ્વશવદ્ાલય પહરસરમાં પાલરી, ફારસરી અને પ્ા્ૃકિ ભાષાઓ મા્ટ ેએ્ક રાષ્ટ્રીય 

સંસથા/ સંસથાનરો (નેિનલ ઇશનસ્ટટ્ૂ્ટ (અથવા ઇશનસ્ટટ્ૂરસ) પણ સથાપવામાં આવિે. ભારિરીય ્કલા, 

્કલાના ઈશિિાસ અને ભારિશવદ્ાનરો અભયાસ ્કરિરી સંસથાઓ અને શવશ્વશવદ્ાલયરો મા્ટ ેપણ આવરી જ 

પિેલ ્કરવામાં આવિે. આ િમામ ક્ષેત્રોમાં ઉત્ૃકષ્ સંિરોધનને NRF દ્ારા ્ટ્ેકરો આપવામાં આવિે. 

22.17 િાસ્ત્રરીય, આહદવાસરી અને લુપ્ત થિરી ભાષાઓ સહિિ િમામ ભારિરીય ભાષાઓને સાચવવા અને પ્રોતસાિન 

આપવા મા્ટનેા પ્યાસરો નવા જોિ સાથે િાથ ધરવામાં આવિે. લરો્કરોનરી વયાપ્ક ભાગરીદારરી સાથે િ્કનરી્કરી 

અને જાિેર શવજાણં સ્રોિ આ પ્યાસરોમાં મિત્વપૂણમા ભૂશમ્કા ભજવિે. 

22.18 ભારિના બંધારણનરી આઠમરી અનુસૂશચમાં ઉલ્લેખ ્કરાયેલરી દરે્ક ભાષા મા્ટ,ે અ્કાદમરીનરી સથાપના 

્કરવામાં આવિે જમેાં પ્તયે્ક ભાષાના મિાન શવદ્ાનરો અને મૂળરૂપેથરી િે ભાષા બરોલવાવાળા લરો્કરોનરો 

સમાવેિ ્કરવામાં આવિે, જથેરી િાજિેરના ખયાલરો મા્ટ ેસરળ છિાં સચરો્ટ િબદભંડરોળ નક્રી ્કરરી િ્કાય 

અને શનયશમિપણે નવા િબદ્કરોિરો (શવશ્વનરી અનય ઘણરી ભાષાઓ મા્ટ ેસફળ પ્યાસરોનરી જમે) પ્સાહરિ ્કરરી 

િ્કાય. આ િબદ્કરોિરોના શનમામાણ મા્ટ ેએ્ેકડમેરી એ્કબરીજાનરી સલાિ પણ લેિે અને ્ેક્ટલા્ક હ્કસસાઓમાં 

િ્ય િરોય તયારે સામાનય લરો્કરો પાસેથરી શ્ેષ્ઠ સૂચનરો લે, જયારે પણ િ્ય બને તયારે િબદરોને અપનાવવાનરો 

પ્યાસ પણ ્કરવામાં આવે. આ િબદ્કરોિરો વયાપ્કપણે પ્સાહરિ થાય જથેરી શિક્ષણ, પત્્કારતવ, લેખન, 

વયાખયાન શનમામાણ વગેરેમાં િેનરો ઉપયરોગ થઇ િ્ેક અને િેનાથરી આગળ, અને વેબ િેમજ પુસિ્ક સવરૂપે 

ઉપલબધ થઇ િ્ેક. આઠમરી અનુસૂશચનરી ભાષાઓ મા્ટનેરી આ એ્ેકડમેરીને ્ેકનદ્ર સર્કાર દ્ારા રાજય સર્કારરો 

સાથે પરામિમા ્કરરીને અથવા િેમનરી સાથેના સિયરોગથરી મળરીને સથાશપિ ્કરવામાં આવિે. એવરી જ રરીિે 

વ્યયાપ્ક સિરે બરોલાિરી અનય ભારિરીય ભાષાઓ મા્ટ ેઅ્કાદમરીનરી સથાપના પણ ્ેકનદ્ર અને/અથવા રાજયરો 

દ્ારા ્કરવામાં આવિે. 
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22.19 ભારિનરી િમામ ભાષાઓ અને િેમનરી સંલગ્ન ્કલા અને સંસ્ૃકશિનું દસિાવેજી્કરણ વેબ આધાહરિ 

્પલે્ટફરોમમા/પરો્ટમાલ/શવહ્કપરીડરીયા મારફિે ્કરવામાં આવિે, જથેરી લુપ્ત થિરી અને િમામ ભારિરીય ભાષાઓ 

અને િેમનરી સંલગ્ન સમૃદ્ધ સથાશન્ક ્કલા અને સંસ્ૃકશિને જાળવરી રાખવામાં આવિે. આ મંચ પર શવહડયરો, 

િબદ્કરોષરો, રે્કરોહડાંગસ અને અનય સામગ્રી જમે ્ેક ભાષા બરોલવરી (ખાસ ્કરરીને વડરીલરો દ્ારા), વાિામાઓ 

સાંભળવરી, ્કશવિાનું પઠન ્કરવંુ, ના્ટ્કરો ્કરવા, લરો્કગાયનરો અને નૃતયરો વગેરે રજૂ ્કરાિે. દેિભરના 

લરો્કરોને આ ્પલે્ટફરોમમા/પરો્ટમાલ/શવહ્કપરીડરીયામાં પ્ાસંશગ્ક સામગ્રી ઉમેરરી આ પ્યાસરોમાં યરોગદાન આપવા મા્ટ ે

આમંત્ણ આપવામાં આવિે. શવશ્વશવદ્ાલયરો અને િેમના સંિરોધન જૂથરો આ પ્્કારના મંચને સમૃદ્ધ ્કરવા 

મા્ટ ેદેિભરના સમુદાયરો સાથે ્કામ ્કરિે. આ સંરક્ષણ પ્યાસરો અને સંલગ્ન સંિરોધન પ્રોજ ે્ રસ, દા.િ. 

ઇશિિાસ, પુરાિત્વ, ભાષાશવજ્ાન વગેરે ને NRF દ્ારા નાણાં્કરીય સિાય પૂરરી પાડવામાં આવિે. 

22.20 સથાશન્ક િજજ્ અને/અથવા ઉચચ શિક્ષણ વયવસથામાં ભારિરીય ભાષાઓ, ્કલા અને સંસ્ૃકશિના 

અભયાસ મા્ટ ે િમામ ઉંમરના લરો્કરો મા્ટ ે શિષયવૃશતિ સથાશપિ ્કરવામાં આવિે. ભારિરીય ભાષાઓનું 

સંવધમાન અને પ્સાર તયારે જ િ્ય છ ેજયારે િેનરો શનયશમિ ઉપયરોગ ્કરવામાં આવે અને િેનરો ઉપયરોગ  

અધયયન–અધયાપન મા્ટ ે્કરવામાં આવે. ભારિરીય ભાષાઓમાં શવશવધ શ્ેણરીઓમાં ઉત્ૃકષ્ ્કશવિાઓ અને 

ગદ્ મા્ટ ેઇનામરો જવેા પ્રોતસાિનરો મા્ટનેા પગલાં લેવામાં આવિે, જથેરી િમામ ભારિરીય ભાષાઓમાં 

જીવંિ ્કશવિા, નવલ્કથાઓ, વાસિશવ્ક, પાઠ્યપુસિ્કરો, પત્્કારતવ અને અનય ્ૃકશિઓ સુશનકચિિ ્કરવામાં 

આવિે. ભારિરીય ભાષાઓમાં ્ુકિળિાને રરોજગારરીનરી િ્કરો મા્ટ ેલાય્કાિના માપદંડરોના ભાગરૂપે સામેલ 

્કરવામાં આવિે. 
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23.1 ભારિ માહિિરી અને સંચાર િ્કનરી્કરીમાં અને અવ્કાિશવજ્ાન જવેા અનય અતયાધુશન્ક ક્ષેત્રોમાં વૈકશ્વ્ક 

અગ્ણરી છ.ે હડશજ્ટલ ઇકનડયા અશભયાન સમગ્ દેિને હડશજ્ટલ રરીિે સિ્િ સમાજ અને જ્ાન અથમાિંત્માં 

પહરવશિમાિ ્કરવામાં મદદ ્કરરી રહ્ું છ.ે આ પહરવિમાનમાં શિક્ષણ મિત્વપૂણમા ભૂશમ્કા ભજવિે, પરંિુ 

િૈક્ષશણ્ક પ્શક્રયાઓ અને અધયયન નરીપજોમાં સુધારામાં િ્કનરી્કરી પરોિે જ મિત્વપૂણમા ભૂશમ્કા ભજવિે; 

આમ, િમામ સિરે િ્કનરી્કરી અને શિક્ષણ વચચેનરો સંબંધ અરસપરસ છ.ે

23.2 શવદ્ાથથી ઉદ્રોગ સાિશસ્કરો સહિિ િ્કનરી્કરી-સેવરી શિક્ષ્કરો અને ઉદ્રોગ સાિશસ્કરોનરી સજમાનાતમ્કિા સાથે 

સં્કલાયેલા િ્કનરી્કરી શવ્કાસનરી શવસફરો્ટ્ક ગશિને જોિાં એ નક્રી છ ે્ેક િ્કનરી્કરી શિક્ષણને અને્ક રરીિે અસર 

્કરિે, જમેાંથરી ્ેક્ટલરી્ક વિમામાન સમયમાં આગાિરી ્કરરી િ્કાય છ.ે નવા િ્કનરી્કરી ક્ષેત્ જવેા ્ેક ્ૃકશત્મ 

બુકધધમતિા (AI), મિરીન લશનાંગ, બલરો્કચેઇન, સમા્ટમા બરોડમા, િેનડિેલડ ્કમ્પયુહ્ટગં હડવાઇસ, શવદ્ાથથીઓના 

શવ્કાસ મા્ટ ેએડકે્પ્ટવ ્કમ્પયૂ્ટર ્ટસે્ટીંગ અને અનય પ્્કારના સરોફ્ટવેર દ્ારા માત્ એ પહરવિમાન નહિ થાય 

્ેક શવદ્ાથથીઓ વગમાખંડમાં િું િરીખે છ,ે પરંિુ િેમાં પણ પહરવિમાન થિે ્ેક િેઓ ્ેકવરી રરીિે િરીખે છ.ે આ રરીિે 

આ ક્ષેત્રોમાં ભશવષયમાં પણ િ્કનરી્કરી અને િેનાથરી િૈક્ષશણ્ક એમ બંને દૃકષ્થરી વયાપ્ક સંિરોધનનરી જરૂર 

પડિે.

23.3 શિક્ષણના શવશવધ પાસાઓને સુધારવા મા્ટ ેિ્કનરી્કરીના ઉપયરોગ અને સમનવયને ્ટ્ેકરો આપવામાં આવિે 

અને અપનાવવામાં આવિે. પરંિુ િે પિેલાં બૃિદ સિર પર લાગુ ્કરાિા પિેલાં િેમનાં વાસિશવ્ક સંદભષોમાં 

મજબૂિ અને પારદિમા્ક રરીિે મૂલયાં્કન ્કરવામાં આવેલ િરોય. િાળા અને ઉચચ શિક્ષણ મા્ટ ે શિક્ષણ, 

મૂલયાં્કન, આયરોજન, વિરીવ્ટ વગેરેમાં સુધારા મા્ટ ેિ્કનરી્કરીના ઉપયરોગ પર શવચારરોના મુ્િ આદાન-

પ્દાન મા્ટ ેએ્ક મંચ પ્દાન ્કરવા મા્ટ ેએ્ક સવાયતિ સંસથાના ભાગરૂપે રાષ્ટ્રીય િૈક્ષશણ્ક િ્કનરી્કરી ફરોરમ 

(નેિનલ એજયુ્ેકિનલ ્ૅટ્કનૉલૉજી ફરોરમ - NETF)નરી રચના ્કરવામાં આવિે. NETFનરો ઉદ્િે િ્કનરી્કરીને 

અપનાવવા અને ્કરોઈ ક્ષેત્ શવિેષમાં િેના ઉપયરોગથરી સંબંશધિ શનણમાયરોને સરળ બનાવવાનરો છ.ે NETF આ 

્કાયમા ્ેકનદ્ર અને રાજય સર્કારરો, િૈક્ષશણ્ક સંસથાઓના પ્મુખરો િથા અનય હિિધાર્કરોને, નવરીનિમ જ્ાન અને 

સંિરોધનનરી સાથે શ્ેષ્ઠ ્કાયમાપ્ણાલરીઓને એ્કબરીજાથરી પહરશચિ ્કરરી માગમાદિમાનના અવસર આપરી િ્કાિે. 

23. 
િકન્રીકીનો ઉપયોગ અને સમનવય
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NTEF પાસે (્ક) િ્કનરી્કરી આધાહરિ પ્યાસરો પર ્ેકનદ્ર અને રાજય સર્કારનરી એજનસરીઓને સવિંત્ અને 

પુરાવા આધાહરિ સલાિ પૂરરી પાડવરી; (ખ) િૈક્ષશણ્ક િ્કનરી્કરીમાં બૌશદ્ધ્ક અને સંસથાગિ ક્ષમિાઓનું 

શનમામાણ; (ગ) આ ક્ષેત્માં વયૂિાતમ્ક રરીિે અતયંિ પ્ભાવરી ્કાયષોનરી ્કલપના ્કરવરી અને (ઘ) સંિરોધન અને 

નવરીનિા મા્ટ ેનવરી હદિાઓને સપષ્ ્કરવા જવેરી ્કામગરીરરી િિે.

23.4 િૈક્ષશણ્ક િ્કનરી્કરીના ઝડપથરી બદલાિા ક્ષેત્માં પ્સિુિ રિેવા મા્ટ ેNTEF િૈક્ષશણ્ક િ્કનરી્કરીમાં થિાં 

સંિરોધનરો અને િેનરી સાથે જોડાયેલરી શવશવધ માહિિરીનરો શનયશમિ પ્વાિ જાળવરી રાખિે. આ ઉપરાંિ 

આ ક્ષેત્માં ્કાયમારત્ ્ૅટ્નૉલૉજી ઇનરોવે્ટસમા અને અનય શવિેષજ્રો સાથે મળિરી માહિિરીનું શવશ્ેષણ ્કરવા 

મા્ટ ેજોડાિે. જ્ાન અને િેના પ્યરોજનનરી િથા આ હદિામાં સિિ નવા સજમાનને વધારવા, NTEF શવશવધ 

પ્ાદેશિ્ક અને રાષ્ટ્રીય સંમેલનરો વગેરેનું આયરોજન ્કરિે.

 

23.5 િ્કનરી્કરી પ્યાસરોનરો મુખય ઉદ્િે અધયયન, અધયાપન અને મૂલયાં્કન પ્શક્રયાઓમાં સુધારરો, શિક્ષ્કરોનરી 

િૈયારરી અને વયાવસાશય્ક શવ્કાસને ્ટ્ેકરો આપવા, િૈક્ષશણ્ક સુલભિા વધારવા અને િૈક્ષશણ્ક આયરોજન, 

વયવસથાપન અને સરળ બનાવવાના િેિુઓ મા્ટ ે રિેિે, જમેાં, પ્વેિ, િાજરરી, મૂલયાં્કન વગેરે સાથે 

સંબંશધિ પ્શક્રયાઓનરો સમાવેિ થાય છ.ે

23.6 ઉપરરો્િ િમામ િેિુઓ મા્ટ ેિમામ સિરે શવદ્ાથથીઓ મા્ટ ેસમૃદ્ધ િૈક્ષશણ્ક સરોફ્ટવેર શવ્કસાવવામાં આવિે 

અને િેમને ઉપલબધ ્કરાવવામાં આવિે. આ પ્્કારના િમામ સરોફ્ટવેર િમામ મુખય ભારિરીય ભાષાઓમાં 

ઉપલબધ િિે અને અંિહરયાળ શવસિારરોના શવદ્ાથથીઓ હદવયાંગ શવદ્ાથથીઓ સહિિ શવશવધ વપરાિ્કિામાઓ 

સુધરી પિોંચરી િ્કિે. િમામ પ્ાદેશિ્ક ભાષાઓમાં િમામ રાજયરો િેમજ NCERT, CIET, CBSE, NIOS 

અને અનય સંસથાઓ દ્ારા અધયયન અધયાપન સંબંધરી ઇ-્કન્ટને્ટ શવ્કસાવવાનું ચાલુ ્કરવામાં આવિે 

અને િેને DIKSHA ્પલે્ટફરોમમા પર અપલરોડ ્કરવામાં આવિે. આ મંચ પર ઉપલબધ ઇ-્કન્ટને્ટનરો ઉપયરોગ 

શિક્ષ્કરો વયવસાય સંબંધરી શવ્કાસ મા્ટ ે્કરરી િ્ેક. CIETને DIKSHA િેમજ અનય િૈક્ષશણ્ક િ્કનરી્કરીનરી 

પિેલને પ્રોતસાિન આપવા અને િેનું શવસિરણ ્કરવા મા્ટ ેમજબૂિ ્કરવામાં આવિે. િાળાઓમાં શિક્ષ્કરોને 

યરોગય ઉપ્કરણરો ઉપલબધ ્કરાવવામાં આવિે, જથેરી શિક્ષ્કરો અધયયન-અધયાપન સંબંધરી ઇ-્કન્ટને્ટ યરોગય 

રરીિે સં્કશલિ ્કરરી િ્ેક. DIKSHA/SWAYAM જવેા િ્કનરી્કરી આધાહરિ શિક્ષણ મંચ (Platforms) વધુ 

સારા બનિે અને સમગ્ િાળા અને ઉચચ શિક્ષણમાં સંશમશલિ થિે િથા વપરાિ્કિામાઓ દ્ારા ક્રમાં્ક 

સમાવેિ થિે, જથેરી સામગ્રી િૈયાર ્કરનારાઓ વપરાિ્કિામાને અનુ્ૂકળ અને ગુણાતમ્ક સામગ્રી બનાવરી 

િ્ેક. 
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23.7 સંપૂણમા શિક્ષણ વયવસથાને અશનવાયમાપણે પહરવશિમાિ ્કરવામાં ઝડપથરી શવ્કાસ પામિરી પહરવિમાનિરીલ િ્કનરી્કરી 

પર શવિેષ ધયાન આપવાનરી જરૂર પડિે. જયારે 1986/1992નરી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ ઘડવામાં આવરી િિરી 

તયારે ઇન્ટરને્ટનરી ક્રાંશિ્કારરી અસરનરી આગાિરી ્કરવરી મુશ્ેકલ િિરી. આપણરી વિમામાન શિક્ષણ પદ્ધશિનરી 

આ ઝડપરી અને શવક્ષેપ્ક ફેરફારરોનરો સામનરો ્કરવાનરી અસમથમાિાને ્કારણે ( વયક્િગિ રરીિે અને રાષ્ટ્રીય 

સિરે) વધુને વધુ સપધામાતમ્ક દુશનયામાં જોખમરી અને નુ્કસાન્કાર્ક કસથશિ િરફ લઈ જઈ રહ્ું છ.ે ઉદાિરણ 

િરરી્ેક, ્કમ્પયૂ્ટરરો મરો્ટા ભાગે વાસિશવ્ક અને પ્શક્રયાગિ જ્ાનનરો લાભ ઉઠાવવામાં મનુષયરોને પાછળ છરોડરી 

રહ્ાં છ ેતયારે પણ િમામ સિરે આપણં શિક્ષણ શવદ્ાથથીઓ પર ઉચચ્કક્ષાનરી િેમનરી ક્ષમિાઓના શવ્કાસના 

સથાને વધુ પડિરો બરોજો નાખે છ.ે

23.8 આ નરીશિ એવા સમયે ઘડવામાં આવરી છ ેજયારે શનઃિં્કપણે ્ૃકશત્મ બુકધધમતિા (AI), 3D/7D Virtual 

Reality જવેરી પહરવિમાન્કારરી િ્કનરી્કરીનરો શવ્કાસ થયરો છ.ે જમે જમે AI આધાહરિ આગાિરીનરો ખચમા ઘ્ટિે 

િેમ િેમ AI ્ુકિળ વયાવસાશય્કરોનરી સરખામણરી ્કરરી િ્કિે િેમજ િેનાથરી પણ આગળ નરી્કળરી િ્કાિે. 

અમુ્ક શનદાનાતમ્ક ્કાયષોમાં ડૉ્્ટરરો જવેા ્ુકિળ વયાવસાશય્કરોને પણ મૂલયવાન સિાય મળિે. પહરવિમાન 

લાવવા મા્ટ ેAIનરી ક્ષમિા સપષ્ છ.ે જનેરી તવહરિ પ્શિશક્રયા બાબિે શિક્ષણ વયવસથા િરોવરી જોઈએ. NETFનું 

્કાયમરી ્કાયમા ઉભરિરી િ્કનરી્કરીનું િેમનરી ક્ષમિા અને અંદાશજિ સમયમયામાદાને આધારે વગથી્કરણ ્કરવાનું 

રિેિે. સમયાંિરે આ શવશ્ેષણ MHRD સમક્ષ રજૂ ્કરવાનું રિેિે. આ શનવેિના આધારે MHRD એ 

િ્કનરી્કરીનરી ઔપચાહર્ક ઓળખ ્કરિે, જમેના ઉદયને શિક્ષણ પદ્ધશિ િરફથરી પ્શિભાવરોનરી જરૂર છ.ે

23.9 MHRDનરી નવરી ક્રાંશિ્કારરી િ્કનરી્કરીનરી ઔપચાહર્ક માનયિાના પ્શિભાવમાં, રાષ્ટ્રીય સંિરોધન પ્શિષ્ઠાન 

િ્કનરી્કરીમાં સંિરોધન પ્યાસરોનરો પ્ારંભ ્કરિે અથવા િેનું શવસિરણ ્કરિે. AIના સંદભમામાં, NRF શત્પાંશખયરો 

અશભગમ શવચારરી િ્ેક છઃે (્ક) મુખય AI સંિરોધનને આગળ વધારવા, (ખ) એક્પલ્ેકિન આધાહરિ 

સંિરોધનને શવ્કસાવવું અને િૈયાર ્કરવું અને (ગ) આરરોગય સંભાળ, ્ૃકશષ અને જળવાયુ પહરવિમાન જવેા 

ક્ષેત્રોમાં વૈકશ્વ્ક પડ્કારરોને પિોંચરી વળવા મા્ટ ેઆંિરરાષ્ટ્રીય સંિરોધન પ્યાસરોને આગળ વધારવા

23.10 ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ માત્ ક્રાંશિ્કારરી િ્કનરી્કરી પર સંિરોધન ્કરવામાં જ નિીં, પરંિુ અતયાધુશન્ક ક્ષેત્રોમાં 

ઓનલાઇન અભયાસક્રમરો સહિિ િૈક્ષશણ્ક સામગ્રી અને અભયાસક્રમરોનરી પ્ારંશભ્ક આવૃશતિઓ બનાવવામાં 

પણ સશક્રય ભૂશમ્કા ભજવિે. એ્ક વખિ િ્કનરી્કરી પહરપ્વિાનું સિર પ્ાપ્ત ્કયામા બાદ િજારરો શવદ્ાથથીઓ 

સાથે ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓને આદિમા રરીિે આ શિક્ષણ અને ્કૌિલયના પ્યાસરોને આગળ વધારવા મા્ટ ે

મૂ્કવામાં આવિે, જમેાં નરો્કરરીનરી િૈયારરી મા્ટ ેલશક્ષિ િાલરીમનરો સમાવેિ થિે. ક્રાંશિ્કારરી િ્કનરી્કરી ્ેક્ટલરી્ક 

નરો્કરરીઓને ન્કામરી બનાવિે અને િેથરી ્કૌિલય અને ્કૌિલયનરો અશભગમ ્ેક જ ે્કાયમાક્ષમ છ ેઅને ગુણવતિા 
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રરોજગારરીનું સજમાન ્કરવા અને ્ટ્કાવરી રાખવા મા્ટ ેવધુ મિત્વપૂણમા બનરી રિેિે. સંસથાઓને આવરી િાલરીમ 

આપવા મા્ટ ેસંસથાગિ અને શબનસંસથા્કરીય ભાગરીદારરોને મંજૂરરી આપવાનરી સવાયતિિા િિે, જ ે્કૌિલય 

અને ઉચચ શિક્ષણ માળખા સાથે સં્કશલિ થિે

23.11 શવશ્વશવદ્ાલયરોનરો ઉદ્િે યંત્ આધારરીિ અધયયન િેમજ બિુશવદ્ાિાખા્કરીય ક્ષેત્રો AI અને X િેમજ 

આરરોગય સંભાળ, ્ૃકશષ અને ્કાયદા જવેા વયાવસાશય્ક ક્ષેત્રોમાં Ph.D. અને અનુસનાિ્ક ્કાયમાક્રમરો પ્દાન 

્કરવાનરો છ.ે િેઓ સવયમ જવેા મંચ મારફિે આ ક્ષેત્રોમાં અભયાસક્રમરો શવ્કસાવરી િ્ેક છ ેઅને પ્સાહરિ 

્કરરી િ્ેક છ.ે ઝડપથરી અપનાવરી લેવા મા્ટ,ે ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ આ ઓનલાઇન અભયાસક્રમરોને સનાિ્ક 

અને વયાવસાશય્ક ્કાયમાક્રમરોમાં પરંપરાગિ શિક્ષણ સાથે શમશશ્િ ્કરરી િ્ેક છ.ે HEI ડ્ેટા એનરો્ટિેન, ઇમેજ 

વગથી્કરણ અને સપરીચ ્ટટ્ાનસશક્ર્પિન જવેરી AI વેલયુ ચેઇનને ્ટ્ેકરો આપવા મા્ટ ેઓછરી ્ુકિળિા ધરાવિા 

્કાયષોમાં લશક્ષિ િાલરીમ પણ આપરી િ્ેક છ.ે િાળાના શવદ્ાથથીઓને ભાષાઓ િરીખવવાના પ્યાસરો ભારિનરી 

શવશવધ ભાષાઓ મા્ટ ેભાષાનરી ્ુકદરિરી પ્શક્રયા વધારવાના પ્યાસરોથરી સં્કલન ્કરવામાં આવિે.

23.12 જમે જમે ક્રાંશિ્કારરી િ્કનરી્કરી શવ્કસિરી જિે, િેમ િેમ શિક્ષણ અને વિમામાન શિક્ષણ સામાનય જનિાને 

િેમનરી સંભશવિ ક્રાંશિ્કારરી અસરરો શવિે જાગૃશિ વધારવામાં મદદ ્કરિે અને સંબંશધિ મુદ્ાઓનું સમાધાન 

પણ ્કરિે. આ િ્કનરી્કરી સાથે સંબંશધિ બાબિરો અંગે જાિેર સંમશિનરી જાણ ્કરવરી જરૂરરી છ.ે િાળામાં, 

વિમામાન બાબિરો અને નૈશિ્ક મુદ્ાઓના અભયાસમાં NETF/MHRD દ્ારા ઓળખપાત્ િ્કનરી્કરીઓ પર 

ચચામાનરો સમાવેિ થિે. શિક્ષણ ચાલુ રાખવા મા્ટ ેયરોગય સૂચના અને ચચામા સામગ્રી પણ િૈયાર ્કરવામાં 

આવિે.

23.13 માહિિરી એ AI આધાહરિ િ્કનરી્કરી મા્ટ ેમુખય સ્રોિ છ ેઅને પ્દિ (Data) વયવસથાપન અને પ્દિ સંરક્ષણ 

સાથે સં્કલાયેલા ગરોપનરીયિા, ્કાયદાઓ અને માપદંડરો વગેરે અંગે જાગૃશિ ફેલાવવા મા્ટ ેમિત્વપૂણમા છ.ે AI 

આધાહરિ િ્કનરી્કરીના શવ્કાસ અને ઉપયરોગ સાથે સંબંશધિ નૈશિ્ક મુદ્ાઓ પર પણ પ્્કાિ પાડવરો જરૂરરી 

છ.ે આ જાગૃશિ વધારવાના પ્યાસરોમાં શિક્ષણ મિત્વનરી ભૂશમ્કા ભજવિે. અનય ક્રાંશિ્કારરી િ્કનરી્કરી ્ેક જ ે

આપણરી જીવનિૈલરી બદલવાનરી અપેક્ષા છ ેઅને િેથરી, સવચછ અને નવરીનરી્કરણરીય ઊજામા, જળ સંરક્ષણ, 

સાિતયપૂણમા ખેિરી, પયામાવરણ સંરક્ષણ અને અનય િહરિ પિેલનરો સમાવેિ થાય છ;ે જમેાં શિક્ષણમાં 

પ્ાથશમ્કિા આપવામાં આવિે. 
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24.1 નવા સંજોગરો અને વાસિશવ્કિાઓ મા્ટ ેનવરી પિેલનરી જરૂર છ.ે િાજિેરનરી મિામારરી અને રરોગચાળામાં 

વધારરો જોિા જરૂરરી છ ે્ેક આપણે જયારે પણ પરંપરાગિ અને વયક્િગિ શિક્ષણના માધયમરો િ્ય ન િરોય 

તયારે ગુણવતિાયુ્િ શિક્ષણના વૈ્કકલપ્ક માધયમરો સાથે િૈયાર છરીએ. આ સંબંધમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ 

2020 િેના સંભશવિ જોખમરો અને જોખમરોને સવરી્કારિરી વખિે િ્કનરી્કરીના લાભરોનરો લાભ ઉઠાવવાના 

મિત્વને માનયિા આપે છ.ે િેમાં શિક્ષણનરી સમસયાઓના ઉ્ેકલ અથવા િેને ઘ્ટાડવાના ્કાયમામાં ઓનલાઇન/

હડશજ્ટલ શિક્ષણનરી મદદ ્ેકવરી રરીિે મેળવરી િ્કાય િે નક્રી ્કરવા મા્ટ ે્કાળજીપૂવમા્ક માળખું અને યરોગય રરીિે 

િૈયાર ્કરવામાં આવેલા પ્ાયરોશગ્ક અભયાસરોનરી ભલામણ ્કરવામાં આવરી છ.ે દરશમયાન, ગુણવતિાયુ્િ 

શિક્ષણ પ્દાન ્કરવા મા્ટ ેવિમામાન હડશજ્ટલ ્પલે્ટફરોમમા અને ચાલુ ICT આધાહરિ િૈક્ષશણ્ક પિેલરોનરો સવરી્કાર 

અને શવસિાર વિમામાન િથા ભશવષયના પડ્કારરોને પિોંચરી વળવા મા્ટ ે્કરવરો જોઈએ. 

24.2 જો્ેક, હડશજ્ટલ ઇકનડયા અશભયાન અને પરવડ ે િેવા ્કમ્પયૂહ્ટગં ઉપ્કરણરોનરી ઉપલબધિા જવેા સંયુ્િ 

પ્યાસરો દ્ારા હડશજ્ટલ સગવડિાઓનરો અભાવ નાબૂદ ન ્કરવામાં આવે તયાં સુધરી ઓનલાઇન/હડશજ્ટલ 

શિક્ષણનરો લાભ ઉઠાવરી િ્કાિે નિીં. એ મિત્વપૂણમા છ ે્ેક ઓનલાઇન અને હડશજ્ટલ શિક્ષણ મા્ટ ેિ્કનરી્કરીનરો 

ઉપયરોગ સમાનિાના લક્યને શસદ્ધ ્કરવા સંબંશધિ સમસયાઓનું સમાધાન ્કરે છ.ે 

24.3 શિક્ષ્કરોને ઓનલાઇન શિક્ષણ મા્ટ ેયરોગય િાલરીમ અને શવ્કાસનરી જરૂર છ.ે એવું ધારરી િ્કાય નિીં ્ેક 

પરંપરાગિ વગમાખંડમાં એ્ક સારરો શિક્ષ્ક આપરોઆપ ઓનલાઈન વગમાખંડમાં સારરો શિક્ષ્ક બનરી જિે. 

અધયાપનિાસ્ત્રમાં જરૂરરી ફેરફારરો ઉપરાંિ, ઓનલાઇન મૂલયાં્કન મા્ટ ેપણ અલગ અશભગમનરી જરૂર 

પડ ે છ.ે ઓનલાઇન પરરીક્ષાઓ િાથ ધરવા મા્ટ ે અને્ક પડ્કારરો છ,ે જમેાં ઓનલાઇન વાિાવરણમાં 

પૂછવામાં આવિા પ્શ્રોના પ્્કારરો, ને્ટવ્કમા અને વરીજળરીના શવક્ષેપરોને સંભાળવા અને અનૈશિ્ક પદ્ધશિઓને 

અ્ટ્કાવવાનરો સમાવેિ થાય છ.ે અમુ્ક પ્્કારના અભયાસક્રમરો/શવષયરો જવેા ્ેક પફષોશમાંગ આરસમા અને 

સાયનસ પ્ેક્્ટ્કલના સંદભમામાં ઓનલાઇન/હડશજ્ટલ શિક્ષણનરી મયામાદાઓ છ,ે જનેે નવરીન પગલાં સાથે 

આંશિ્ક િદ સુધરી દૂર ્કરરી િ્કાય છ.ે વધુમાં, જયાં સુધરી ઓનલાઇન શિક્ષણને અનુભવરી અને પ્વૃશતિ 

આધાહરિ શિક્ષણ સાથે શમશ્ ્કરવામાં નિીં આવે, તયાં સુધરી િે શિક્ષણના સામાશજ્ક, અસર્કાર્ક અને 

મનરોિારરીહર્ક પહરમાણરો પર મયામાહદિ ધયાન ્ેકકનદ્રિ ્કરરીને સક્રરીન આધાહરિ શિક્ષણ બનરી જિે. 

24. 
ઓનલાઇન અને રડશજટલ શિક્ષણઃ 
િકન્રીકીનો નયાયપૂણ્ઘ ઉપયોગ સુશનશચિિ કરવો
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24.4 હડશજ્ટલ િ્કનરી્કરીના ઉદય અને િાળાથરી ઉચચ શિક્ષણ સુધરી િમામ સિરે અધયયન અધયાપન મા્ટ ે

િ્કનરી્કરીનરો લાભ ઉઠાવવાના ઉભરિા મિત્વને જોિાં, આ નરીશિ નરીચેનરી પિેલ મા્ટ ેમુખય ભલામણરો ્કરે 

છઃે

 (્ક) ઓનલાઇન શિક્ષણ મા્ટ ેઅજમાયિરી અભયાસઃ 

 ઓનલાઈન શિક્ષણનરી મયામાદાઓ જવેરી ્ેક શવદ્ાથથીને શવજાણં યંત્નરી ્ટવે, e-content ્ેકવા સવરૂપમાં િૈયાર 

્કરવું વગેરેનરો ઉ્ેકલ લાવવાનરી સાથેસાથે શિક્ષણ સાથે ઓનલાઇન શિક્ષણને જોડવાના લાભરોનું મૂલયાં્કન 

્કરવા મા્ટ ેNETF, CEIT, NIOS, IGNOU, IITs, NITs વગેરે જવેરી યરોગય એજનસરીઓને અજમાયિરી 

અભયાસરોનરી એ્ક શ્ેણરી િાથ ધરવા મા્ટ ેસૂશચિ ્કરવામાં આવિે. આ અજમાયિરી અભયાસરોના પહરણામરો 

જાિેર રરીિે જણાવવામાં આવિે અને િેનરો ઉપયરોગ સિિ સુધારા મા્ટ ે્કરવામાં આવિે.

 (ખ) હડશજ્ટલ માળખું: 

 ભારિના વયાપને આધારે શવશવધિા, જહ્ટલિા અને ઉપ્કરણ ઉપલબધિા (Device Penetration)ને ઉ્ેકલવા 

મા્ટ ેશિક્ષણના ક્ષેત્માં ખુલ્લા, આંિરસંચાશલિ, શવ્કસરી િ્કાય િેવા જાિેર શવજાણં માળખાના શનમામાણનરી 

આવશય્કિા છ ેજનેરો ઉપયરોગ અને્ક મંચ અને ્ેકકનદ્રય ઉ્ેકલ દ્ારા ્કરરી િ્કાય છ.ે આ સુશનકચિિ ્કરિે ્ેક 

િ્કનરી્કરી આધાહરિ ઉ્ેકલરો િ્કનરી્કરીમાં ઝડપરી પ્ગશિ સાથે જૂના ન થઈ જાય.

 (ગ) ઓનલાઇન ્ટરીશચંગ ્પલે્ટફરોમમા અને સાધનરો: 

 શિક્ષ્કરોને શવદ્ાથથીઓનરી પ્ગશિ પર નજર રાખવા મા્ટ ેમાળખાગિ, વપરાિ્કિામાને અનુ્ૂકળ, સમૃદ્ધ સિાય્ક 

સાધનરો પૂરા પાડવા મા્ટ ે SWAYAM/DIKSHA જવેા યરોગય વિમામાન ઇ-લશનાંગ ્પલે્ટફરોમમાને શવસિૃિ 

્કરવામાં આવિે. ઓનલાઇન વગષો યરોજવા મા્ટ ેશદ્-માગથીય વરીહડયરો અને શદ્-માગથીય ઓહડયરો ઇન્ટરફેસ એ 

વાસિશવ્ક જરૂહરયાિ છ,ે જ ેવિમામાન મિામારરીએ દિામાવયું છ.ે

 (ઘ) સામગ્રી સજમાન, હડશજ્ટલ હરપરોશઝ્ટરરી અને પ્સાર: 

 ્કરોસમા વ્કમા, લશનાંગ ગેમસ એનડ શસમયુલેિન, ઓગમેન્ટડે હરયાશલ્ટરી અને વચયુમાઅલ હરયાશલ્ટરી સહિિનરી 

સામગ્રીનરો શવજાણં (Digital)ભંડાર શવ્કસાવવામાં આવિે, જનેરી અસર્કાર્કિા અને ગુણવતિા બાબિે 

વપરાિ્કિામાઓ દ્ારા રેહ્ટગં મા્ટ ેસપષ્ જાિેર વયવસથા શવ્કસાવવામાં આવિે. આનંદદાય્ક અધયયન મા્ટ ે

શવદ્ાથથીઓને યરોગય સાધનરો જવેરી ્ેક એક્પલ્ેકિનસ, ભારિરીય ્કલા અને સંસ્ૃકશિ, અને્ક ભાષાઓમાં , સપષ્ 

ઓપરેહ્ટગં સૂચનાઓ સાથે પણ બનાવવામાં આવિે. શવદ્ાથથીઓને ઇ-્કન્ટને્ટના પ્સાર મા્ટ ે શવશ્વસનરીય 

બે્કઅપ શમ્ેકશનઝમ પૂરં પાડવામાં આવિે.

 (ચ) હડશજ્ટલ સાધનરો સુધરીનરી પિોંચના સંદભમામાં અભાવનરી શચંિા: 

 િજુ પણ વસિરીનરો નોંધપાત્ વગમા છ,ે જમેનરી હડશજ્ટલ પિોંચ અતયંિ મયામાહદિ છ,ે ્ટશેલશવઝન, રેહડયરો અને 

્કમયુશન્ટરી રેહડયરો જવેા વિમામાન સામૂહિ્ક માધયમરોનરો વયાપ્ક ઉપયરોગ, પ્ચાર અને પ્સારણ મા્ટ ે્કરવામાં 

આવિે. શવદ્ાથથીઓનરી વસિરીનરી શવશવધ જરૂહરયાિરોને પિોંચરી વળવા મા્ટ ે શવશવધ ભાષાઓમાં આવા 
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િૈક્ષશણ્ક ્કાયમાક્રમરો 24/7 ઉપલબધ ્કરાવવામાં આવિે. િમામ ભારિરીય ભાષાઓમાં સામગ્રી પર શવિેષ 

ધયાન ્ેકકનદ્રિ ્કરવામાં આવિે અને િેનરી જરૂર પડિે. હડશજ્ટલ સામગ્રીએ િ્ય િરોય તયાં સુધરી શિક્ષ્કરો 

અને શવદ્ાથથીઓ સુધરી િેમનરી સૂચનાના માધયમ પ્માણે પિોંચવું પડિે.

 (છ) વચયુમાઅલ પ્યરોગિાળાઓ: 

 વિમામાન ઇ-લશનાંગ ્પલે્ટફરોમમા જવેા ્ેક DIKSHA, SWAYAM SWAYAMPRABHAનરો પણ વચયુમાઅલ 

લેબ બનાવવા મા્ટ ેઉપયરોગ ્કરવામાં આવિે, જથેરી િમામ શવદ્ાથથીઓ ગુણવતિાયુ્િ વયવિારૂ અને પ્યરોગ 

આધાહરિ િરીખવાના અનુભવરોનરી સમાન સુલભિા મેળવરી િ્ેક. પ્રી-લરોડડે સામગ્રી ધરાવિા ્ટબેલે્ટ જવેા 

યરોગય હડશજ્ટલ ઉપ્કરણરો મારફિે SEDGના શવદ્ાથથીઓ અને શિક્ષ્કરોને પૂરિરી પિોંચ પૂરરી પાડવાનરી 

િ્યિાને ધયાનમાં લેવામાં આવિે અને શવ્કસાવવામાં આવિે. 

 (જ) શિક્ષ્કરો મા્ટ ેિાલરીમ અને પ્રોતસાિનરોઃ

 શિક્ષ્કરો અધયેિા ્ેકકનદ્રિ શિક્ષણ અને ઓનલાઇન ્ટરીશચંગ ્પલે્ટફરોમમા અને સાધનરોનરો ઉપયરોગ ્કરરીને ઉચચ 

ગુણવતિાયુ્િ ઓનલાઇન સામગ્રી સજમા્ક ્ેકવરી રરીિે બનવું િે અંગે સખિ િાલરીમમાંથરી પસાર થિે. 

શવદ્ાથથીઓનરી શવષયવસિુ સાથે અને એ્કબરીજા સાથે સશક્રય ભાગરીદારરી સંદભભે શિક્ષ્કનરી ભૂશમ્કા પર ભાર 

મૂ્કવામાં આવિે.

 (ઝ) ઓનલાઈન મૂલયાં્કન અને પરરીક્ષાઓ:

 રાષ્ટ્રીય મૂલયાં્કન ્ેકનદ્ર અથવા PARAKH, િાળા શિક્ષણ બરોડમા, NTA જવેરી યરોગય અને શનકચિિ શવભાગરો 

દ્ારા મૂલયાં્કનના માળખાઓનું શનમામાણ અને વિન ્કરવામાં આવિે. જનેરી ડરીઝાઇન ક્ષમિાઓ, પરો્ટમાફરોશલયરો, 

સમજૂિરી, પ્માશણિ શવશ્ેષણાતમ્ક મૂલયાં્કન વગેરેને ધયાનમાં રાખરી ્કરવામાં આવિે. 21મરી સદરીના 

્કૌિલય પર ધયાન ્ેકકનદ્રિ ્કરિા મૂલયાં્કનનરી નવરી િર્કરીબરોનું અધયયન િ્કનરી્કરીનરો ઉપયરોગ ્કરરીને ્કરવામાં 

આવિે. 

 (્ટ) શમશશ્િ અધયયન પ્શિમાન (Blended Models of Learning):

 હડશજ્ટલ શિક્ષણના પ્ચાર અને પ્સારમાં પ્તયક્ષ િાજરરીનરી અનુભૂશિ જાળવવરી પણ એ્ટલરી જ મિત્વનરી છ ે

િેને ધયાનમાં રાખિા જ શમશશ્િ અધયયન (Blended Learning) ના અલગ અલગ શવષયરોને અસર્કાર્ક 

નવરીન મરોડલેસના નવા સવરૂપ ઓળખરી અને વયવિારમાં લાવવાનરો પ્યતન િાથ ધરવામાં આવિે.

 (ઠ) ધારાધરોરણરોનરી સથાપના:

 NETF અને િેને સમ્કક્ષ અનય વયવસથાઓ િેમજ એજનસરીઓએ ઓનલાઈન અથવા હડશજ્ટલ શિક્ષણના 

ક્ષેત્માં વધુ ખેડાણ અને સંિરોધન્કારરી નવા શવષયવસિુ, િ્કનરી્કરીના સાધનરો િેમજ અધયાપનિાસ્ત્રરોના 

માનાં્કરો પ્સથાશપિ ્કરવા જોઈએ. આ માનાં્કરોનરી મદદથરી શવશવધ રાજયરોના શવશવધ બરોડમા, િાળા અને િાળા 

સં્ુકલરો િેમજ ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓને લગિરી માગમાદશિમા્કાઓ િૈયાર ્કરવામાં મદદ ્કરિે. 
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24.5 શવશ્વકક્ષાનું રડશજટલ શિક્ષણ, ક્ષમિા અને શવષયવસિુ સજ્ઘન માટે અલાયદું માળખું િૈયાર કરવું. 
 શિક્ષણમાં િ્કનરી્કરી એ સાધન છ,ે સાધય નથરી અને નરીશિગિ ઉદ્િેરોનરો અમલ ્કરવા મા્ટ ેશવશભન્ન િ્કનરી્કરી 

પહરિંત્રો (Eco System)ના ચાલ્કરો(્કમમાચારરીઓ)ને સંગહઠિ ્કરરી એ્કબરીજા સાથે યરોગય રરીિે સાં્કળવા 

પડિે. ઈ-શિક્ષણના િાળા અને ઉચચતિર શિક્ષણ એમ બંનેનરી આવશય્કિાઓ ઉપર ધયાન આપવા મા્ટ ે

મંત્ાલયમાં બુશનયાદરી માળખા મા્ટ ેહડશજ્ટલ સામગ્રી અને ક્ષમિા શનમામાણનરી વયવસથા ્કરવા મા્ટનેા ઉદ્િેરો 

મા્ટ ેએ્ક સમશપમાિ એ્કમનરી સથાપના ્કરવામાં આવિે. િ્કનરી્કરીનરો ઝડપરી શવ્કાસ થઈ રહ્રો િરોવાથરી ઉચચ 

ગુણવતિાવાળા ઈ-લશનાંગને શવદ્ાથથીઓ સુધરી પિોંચાડવા મા્ટ ેિજજ્રોનરી જરૂહરયાિ રિે છ.ે આ મા્ટ ેએ્ક 

એવાં ઓજસવરી પહરિંત્ને (Eco System)ને પ્રોતસાિન આપવાનરી જરૂર છ,ે જ ેમાત્ ભારિમાં ભારિનરી 

શવસિાર, શવશવધિા, સમિા સામેના પડ્કારરોનરો માત્ ઉ્ેકલ જ ન િરોધે, પરંિુ સિિ બદલાિરી અને શવ્કાસ 

પામિરી િ્કનરી્કરી સાથે પણ સમાયરોજન સાધરી િ્ેક. આથરી આ ્ેકનદ્રમાં પ્િાસન, શિક્ષણ, િૈક્ષશણ્ક િ્કનરી્કરી, 

હડશજ્ટલ અધયાપનિાસ્ત્ર અને મૂલયાં્કન, ઇ-ગવનમાનસ વગેરે ક્ષેત્રોથરી જોડાયેલ િજજ્રોનરો સમાવેિ થિે. 
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શવભાગ – 4 
અમલ્રીકરણ વયૂહરચના
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25.1 આ નરીશિના સફળ અમલરી્કરણ મા્ટ ેરાષ્ટ્રીય, રાજય, સંસથા્કરીય અને વયક્િગિ સિરે, લાંબા ગાળાના 

શવઝન (દિમાન), શનપુણિાનરી સિિ િાજરરી અને સંબંશધિ લરો્કરો દ્ારા લેવાયેલા વધુ મક્મ પગલાંનરી જરૂર 

છ.ે આ સંદભમામાં, આ નરીશિ ્ેકનદ્રરીય શિક્ષણ સલાિ્કાર બરોડમા (CABE)ના સિક્િ્કરણનરી ભલામણ ્કરે છ,ે 

જ ેમાત્ શિક્ષણ અને સાંસ્ૃકશિ્ક શવ્કાસ સંબંશધિ મુદ્ાઓ પર વયાપ્ક પરામિમા અને સમરીક્ષા મા્ટ ેએ્ક મંચ 

જ નથરી, િેના ઘણા વયાપ્ક ઉદ્શેયરો છ.ે ફરરીથરી રચાયેલરી અને ફરરીથરી સથપાયેલરી CABE માનવ સંસાધન 

શવ્કાસ મંત્ાલય અને રાજય ્કક્ષાએ સંબંશધિ એ્કમરો/સંસથાઓ સાથે મળરી દેિમાં શિક્ષણના શવઝનને 

(દિમાનને) સિિ શવ્કસાવવા, સપષ્ ્કરવા, મૂલયાં્કન ્કરવા અને પ્રોતસાિન આપવા મા્ટ ેજવાબદાર રિેિે. 

િેણે સિિ આવા સંસથા્કરીય માળખાઓને િૈયાર ્કરરી િેનરી સમરીક્ષા ્કરિા રિેવું જોઈએ જ ેઆ શવઝનને 

(દિમાનને) પ્ાપ્ત ્કરવામાં મદદરૂપ થિે.

25.2  શિક્ષણ અને અધયયન ઉપર ધયાન ્ેકકનદ્રિ ્કરવા, માનવ સંસાધન શવ્કાસ મંત્ાલય (MHRD) ને શિક્ષણ 

મંત્ાલય (MoE) િરરી્ેક ફરરીથરી નામાશભધાન ્કરવામાં આવિે. 

25. 
કેનદ્ર્રીય શિક્ષણ સલાહકાર બોડ્ઘનું સિશતિકરણ
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26.1 નરીશિ િૈક્ષશણ્ક રરો્કાણરોમાં નોંધપાત્ વધારરો ્કરવા મા્ટ ેપ્શિબધધ છ,ે ્કારણ ્ેક આપણા યુવાનરોના ઉચચ-

ગુણવતિાવાળા શિક્ષણ ્કરિાં સમાજના ભશવષય મા્ટ ેઆનાથરી વધુ સારં ્કરોઈ નથરી. દુભામાગયે, ભારિમાં 

શિક્ષણ પરનરો જાિેર ખચમા GDPના 6% ના સૂશચિ સિરનરી નજી્ક આવયરો નથરી. 1968નરી નરીશિનરી ્કલપના 

મુજબ, 1986 નરી નરીશિમાં પુનરાવશિમાિ, અને જ ે િિું િેને 1992 નરીશિનરી સમરીક્ષામાં િેને વધુ પુકષ્ 

આપવામાં આવરી. વિમામાનમાં જાિેર (સર્કાર - ્ેકનદ્ર અને રાજયરો) ભારિમાં શિક્ષણ પરનરો ખચમા GDPના 

આિરે 4.43% છ ે(બજ્ેટનું શવશ્ેષણ ખચમા 2017-18) અને શિક્ષણ િરફના ્ુકલ સર્કારરી ખચમામાં માત્ 

10% (આશથમા્ક સવભે 2017-18). આ સંખયા સૌથરી શવ્કશસિ અને શવ્કાસિરીલ દેિરો ્કરિાં ઘણરી ઓછરી છ.ે 

26.2 ભારિમાં શ્ેષ્ઠિા સાથે અને દેિ અને અથમાવયવસથાના ફાયદાઓને ્કારણે શિક્ષણનું લક્ય પ્ાપ્ત ્કરવા મા્ટ,ે 

્ેકનદ્ર અને િમામ રાજય સર્કારરો દ્ારા આ શિક્ષણ નરીશિ શિક્ષણના રરો્કાણમાં નોંધપાત્ વધારાને સમથમાન 

આપે છ.ે ્ેકનદ્ર અને રાજયના શિક્ષણ ક્ષેત્ે જાિેર રરો્કાણ વધારવા મા્ટ ેGDPના 6% સુધરી પિોંચવાનું ્કામ 

્કરિે. ભારિનરી આશથમા્ક, સામાશજ્ક, સાંસ્ૃકશિ્ક, બૌશદ્ધ્ક અને િ્કનરી્કરી પ્ગશિ અને ભારિના શવ્કાસ મા્ટ ે

જરૂરરી, ઉચચ ગુણવતિાપૂણમા અને સમિાપૂણમા સર્કારરી શિક્ષણ પ્ણાલરી મા્ટ ેશિક્ષણ પર આ્ટલું રરો્કાણ ્કરવું 

ખૂબ જ મિત્વપૂણમા છ.ે

26.3 ખાસ ્કરરીને મિત્વનરી બાબિના અને શિક્ષણ સાથે સં્કલાયેલા ઘ્ટ્કરો મા્ટ ેઆશથમા્ક સિાય પૂરરી પાડવામાં 

આવિે જમે ્ેક, સૌને મા્ટ ે શિક્ષણનરી પિોંચ સુશનકચિિ ્કરવરી, િરીખવાના સંસાધન, પરોષણ સિાય, 

શવદ્ાથથીઓનરી સલામિરી અને આરરોગય, શિક્ષ્કરો અને ્કમમાચારરીઓનરી પૂરિરી સંખયા, શિક્ષ્કરોનરો શવ્કાસ, 

વંશચિ િથા પછાિ અને સામાશજ્ક આશથમા્ક રરીિે પછાિ સમૂિ મા્ટ ેસમિાપૂણમા ઉચચગુણવતિાનું શિક્ષણ 

આપવા િમામ પ્યતનરો ્કરવામાં આવરી રહ્ા છ.ે

26.4 મૂળભૂિ સુશવધાઓ અને સંસાધનરોને લગિા એ્ક સમયના ખચમા ઉપરાંિ, આ નરીશિ શિક્ષણ પદ્ધશિ 

શવ્કસાવવા મા્ટનેા ભંડરોળ મા્ટ ે(્ક) ગુણવતિાવાળા પ્ારંશભ્ક બાળ શિક્ષણ મા્ટ ેસાવમાશત્્ક જોગવાઈ (ખ) 

સાક્ષરિા અને સંખયાજ્ાનનરી મૂળભૂિ ક્ષમિાને વધારવા મા્ટ,ે (ગ) બધા િાળા સં્ુકલ/જૂથરો મા્ટ ેપૂરિા અને 

26. 
નાણાંકીય વયવસ્ા : બધાને પરવડે િેવું 
ગુણવતિાયુતિ શિક્ષણ
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યરોગય સંસાધનરો, (ઘ) ખરોરા્ક અને પરોષણ (નાસિરો અને મધયાહન ભરોજન) પ્દાન ્કરવા મા્ટ,ે (ચ) શિક્ષ્ક 

-પ્શિક્ષણ અને શિક્ષ્કરોના સિિ વયાવસાશય્ક શવ્કાસમાં રરો્કાણ, (છ) શ્ેષ્ઠિાના પરોષણ મા્ટ ેશવશ્વશવદ્ાલયરો 

અને મિાશવદ્ાલયરોમાં સુધારરો, (જ) સંિરોધનનરો શવ્કાસ અને (ઝ) િ્કનરી્કરી અને ઓનલાઇન શિક્ષણનરો 

વયાપ્ક ઉપયરોગ પર ભાર મૂ્કવરો જોઈએ.

26.5 શિક્ષણ ક્ષેત્ મા્ટ ેઉપલબધ મયામાહદિ નાણાં પણ સામાનય રરીિે શજલ્લા/સંસથા સિરે સમયસર ખચમા ્કરવામાં 

આવિા નથરી, જનેા ્કારણે િે ર્કમના લક્યાં્ક ઉદ્શેય પ્ાપ્ત ્કરવામાં મુશ્ેકલરી પડ ેછ.ે િેથરી નરીશિગિ ફેરફારરો 

દ્ારા પૂરા પાડવામાં આવિા બજ્ેટના ઉપયરોગમાં ્કાયમાક્ષમિા વધારવાનરી જરૂહરયાિ છ.ે નાણાં્કરીય વિરીવ્ટ 

અને વયવસથાપન ્કાળજી લેિે ્ેક ભંડરોળ સરળિાથરી, સમયસર અને પયામાપ્ત માત્ામાં ઉપલબધ થાય. અને 

િે પ્ામાશણ્કપણે ખચમા ્કરવરો જોઈએ. વિરીવ્ટરી પ્શક્રયાઓમાં ફેરફાર ્કરરી સુવયવકસથિ ્કરવામાં આવિે 

જથેરી શવિરણ િંત્ના ્કારણે, ્કરોઈ વધુ અવયશયિ િેષ રિે નિીં. સર્કારરી સંસાધનરોના ્કાયમાક્ષમ ઉપયરોગ 

અને ભંડરોળના અ્ટ્કાવને (પાહ્કાંગને) ્ટાળવા મા્ટ,ે GFR, PFMS અને ‘સમયસર ફાળવણરી’નરી જોગવાઈ 

અમલરી્કરણ એજનસરીઓને આપવામાં આવિે. રાજય/ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓમાં પ્દિમાન આધાહરિ ભંડરોળ 

િંત્ િૈયાર ્કરરી િ્કાય છ.ે િેવરી જ રરીિે SEDG મા્ટ ેફાળવવામાં આવેલા ભંડરોળના મિતિમ ફાળવણરી 

અને ઉપયરોગ મા્ટ ે્કાયમાક્ષમ પદ્ધશિનરી ખાિરરી ્કરવામાં આવિે. સૂશચિ નવરી શનયમન્કારરી પ્ણાલરી, જમેાં 

ભૂશમ્કાઓનું શવભાજન અને પારદિમા્ક સવપ્ગ્ટરી્કરણ, સિક્િ્કરણ અને સંસથાઓનરી સવાયતિિા, મુખય 

િરોદ્ા પર ઉતિમ અને લાય્ક શનષણાિરોનરી શનમણૂ્ક વગેરે સામેલ છ.ે આ નાણાંના સરળ, ઝડપરી અને 

પારદિમા્ક શવશનમયમાં મદદ મળિે.

26.6 આ નરીશિ શિક્ષણના ક્ષેત્માં ખાનગરી લરો્ક્કલયાણ્કારરી પ્વૃશતિઓને પુનજીમાશવિ, સશક્રયરૂપે પ્રોતસાહિિ ્કરવા 

અને ્ટ્ેકરો આપવાનરી ભલામણ ્કરે છ.ે ખાસ ્કરરીને, નાણાં્કરીય સમથમાનના ઉપરાંિ, જ ેઅનય િેમને પૂરૂ 

પાડવામાં આવયુ િરોય. ્કરોઈપણ જાિેર સંસથા િૈક્ષશણ્ક અનુભવરોને વધારવા મા્ટ ેખાનગરી લરો્ક્કલયાણ 

ભંડરોળ ભેગું ્કરવાનરી હદિામાં પિેલ ્કરરી િ્ેક છ.ે

26.7 આ નરીશિ ઘણા મરોરચે શિક્ષણના વયાપારરી્કરણના મુદ્ા સાથે ્કામ ્કરવાનરો પ્યાસ ્કરે છ,ે એ્ક ‘સરળ 

પણ સખિ’ શનયમન દૃકષ્્કરોણ સામેલ છ.ે જ ેનાણાં, પ્શક્રયાઓ, પદ્ધશિઓ, ઉપલબધ અભયાસક્રમરો અને 

્કાયમાક્રમરોમાં સંપૂણમા પારદશિમાિા સાથે સવ પ્ગ્ટરી્કરણ; જાિેર શિક્ષણમાં પૂરિું રરો્કાણ િથા િમામ સર્કારરી 

અને ખાનગરી સંસથાઓમાં સુિાસન અને વયવસથાપન પર ભાર મૂ્ેક છ.ે એ જ રરીિે, વધુ ખચમાનરી પુન:પ્ાકપ્ત 

મા્ટનેરી િ્કરો પણ જરૂહરયાિમંદ અથવા લાય્ક વગષોને અસર ્કયામા શવના િરોધવામાં આવિે. 
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27.1 ્કરોઈપણ નરીશિનરી અસર્કાર્કિા િેના અમલરી્કરણ પર આધાહરિ છ.ે આવા અમલરી્કરણનરી જરૂર પડિે 

બિુશવધ પિેલ અને શક્રયાઓ, જ ેબિુશવધ સંસથાઓ દ્ારા વયવકસથિ રરીિે સુમેળમાં લેવાનરી રિેિે. િેથરી, 

આ નરીશિના અમલરી્કરણનું સંચાલન શવશવધ સંસથાઓ ્કરિે જમે્ેક MHRD, CABE, ્ેકનદ્ર અને રાજય 

સર્કારરો, શિક્ષણ સંબંશધિ મંત્ાલયરો, રાજયના શિક્ષણ શવભાગ, બરોડમા, NTA, િાળા અને ઉચચ શિક્ષણનરી 

શનયમન્કારરી સંસથાઓ, NCERT, SCERT, િાળાઓ અને HEI સમયરેખાઓ અને સમરીક્ષા મા્ટનેરી 

યરોજના, િેનરી ખાિરરી ્કરવા મા્ટ ે્ેક નરીશિ િેનરી ભાવના અને ઉદ્શેયમાં, યરોજના અને સુસંગિિાના સુમેળ 

દ્ારા લાગુ ્કરવામાં આવે છ ેઆ િમામ સંસથાઓ શિક્ષણ સાથે સં્કલાયેલા છ.ે

27.2 અમલરી્કરણ મા્ટ ેઆ મુજબના શસદ્ધાંિરો દ્ારા માગમાદિમાન આપવામાં આવિે. પ્થમ, આ નરીશિના િાદમારૂપ 

પાસાઓ અને ઉદ્િેરોનું અમલરી્કરણ સૌથરી મિત્વપૂણમા બાબિ િિે. બરીજુ,ં આ નરીશિનરી દરે્ક પિેલનરો 

અમલ િબક્ાવાર ્કરવરો પડિે ્કારણ ્ેક દરે્ક મુદ્ાના અમલમાં ઘણાં સરોપાનરો છ ેઅને નરીચેના (પાયાના) 

સરોપાનરો સફળિાપૂવમા્ક અમલમાં ના મુ્કાય િરો િેના પછરીના સરોપાનરોમાં સફળ ના થઇ િ્કાય. ત્રીજો શસદ્ધાંિ 

છ ેઅગ્િાક્રમ આપવરો એ્ટલે ્ેક આ નરીશિના બધા મુદ્ાઓમાંથરી ્યા મુદ્ાઓને અગ્િાક્રમ આપવરો િે 

નક્રી ્કરવું જમેાં િત્કાલ પ્યાસરોનરી જરૂર િરોય એવા મુદ્ાને પ્થમ નયાય આપવરો. ચરોથું, અમલરી્કરણમાં 

સવમાગ્ાહિિા અને સવાાંગરીપણં એ ચાવરીરૂપ બાબિ રિેિે ્કારણ ્ેક આ નરીશિ એ્સૂત્રીય અને સવાાંગરી 

છ,ે િેથરી િેના ્ુટ્કડા નહિ પણ સવાાંગરી અમલરી્કરણથરી જ ઇકચછિ ઉદ્િેરોનરી પ્ાકપ્ત થિે. પાંચમું, શિક્ષણ 

એ સમવિથી શવષય િરોવાથરી િેમાં ્ેકનદ્ર અને રાજયરો વચચે ્કાળજીપૂવમા્ક આયરોજન, સંયુ્િ દેખરેખ અને 

સિયરોગરી અમલરી્કરણનરી જરૂર પડિે. છઠંુ, ્ેકનદ્ર અને રાજય સિરે સમયસર જરૂરરી માનવરીય, માળખા્કરીય 

અને નાણાં્કરીય સંસાધનરોનરી ક્ષશિપૂશિમા એ આ શિક્ષણ નરીશિના સંિરોષ્કાર્ક અમલ મા્ટ ેશનણામાય્ક બનિે. 

અંિે, બધરી પિેલનરી અસર્કાર્કિા સુશનકચિિ ્કરવા મા્ટ ે્કાળજીપૂવમા્ક શવશ્ેષણ અને બિુશવધ સમાંિર 

અમલરી્કરણ પગલાઓ વચચેના જોડાણરોનરી સમરીક્ષા જરૂરરી રિેિે. આમાં પ્ારંશભ્ક િબકે્ ્કરેલા ્ેક્ટલા્ક 

આશથમા્ક રરો્કાણનરો પણ સમાવેિ ્કરવામાં આવિે (જમે ્ેક પ્ારંશભ્ક બાળપણનરી સંભાળ અને શિક્ષણ 

મા્ટનેા ભૌશિ્ક સંસાધનરોનરી વયવસથા) ્ેક જ ેબધા મા્ટ ેમજબૂિ આધાર અને સરળ પ્ગશિ સુશનકચિિ ્કરવા 

મા્ટ ેઆવશય્ક રિેિે.

27. 
અમલ્રીકરણ
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27.3 ્ેકનદ્ર અને રાજય્કક્ષાએ સંબંશધિ મંત્ાલયરો સાથે મળરીને નરીશિના અમલરી્કરણ મા્ટ ેશવષય મુજબ શનષણાિરોનરી 

અમલરી્કરણ સશમશિ બનાવવામાં આવિે. જથેરી આ નરીશિના િમામ ઉદ્િેરોને િબક્ાવાર અને સપષ્રૂપથરી 

પ્ાપ્ત ્કરવામાં ઉપરરો્કિ શસદ્ધાંિરો અનુસાર એ્ક શવસિૃિ ્કાયામાનવયન યરોજના િૈયાર ્કરિે. MHRD અને 

રાજયરો દ્ારા રશચિ શનયુ્િ જૂથરો દ્ારા ્કાયામાનવયન મુદ્ાઓ મા્ટ ેિૈયાર ્કરેલ લક્યરો અનુસાર નરીશિનરી 

પ્તયે્ક વષભે સંયુ્િ સમરીક્ષા ્કરવામાં આવિે અને આ સમરીક્ષા CABE નરી સાથે વિેંચવામાં આવિે. 2030-

40ના દાય્કા સુધરીમાં, આખરી નરીશિ શક્રયાકનવિ અવસથામાં આવરી ગઈ િિે અને િેનરી એ્ક વધુ વયાપ્ક 

સમરીક્ષા ્કરવામાં આવિે. 
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ટૂંકાક્ષર્રી
ABC Academic Bank of Credit --

AI Artificial Intelligence ્ૃકશત્મ બુશદ્ધમતિા

AC Autonomous degree-granting College પદવરી એનાયિ ્કરનાર સવાયતિ મિાશવદ્ાલયરો

AEC Adult Education Centre પ્ૌઢ શિક્ષણ ્ેકનદ્ર

API Application Programming Interface --

AYUSH Ayurveda, Yoga and Naturopathy, 
Unani, Siddha and Homeopathy

આયુવભેદ, યરોગ અને નેચરરોપથરી, યુનાનરી, શસદ્ધ 
અને િરોશમયરોપથરી

B.Ed. Bachelor of Education શિક્ષણના સનાિ્ક 

BEO Block Education Officer --

BITE Block Institute of Teacher Education --

BoA Board of Assessment --

BoG Board of Governors --

BRC Block Resource Centre --

B.Voc Bachelor of Vocational Education વયવસાયલક્ષરી શિક્ષણના સનાિ્ક 

CABE Central Advisory Board of Education ્ેકકનદ્રય શિક્ષણ સલાિ્કાર બરોડમા

CBCS Choice Based Credit System 

CBSE Central Board of Secondary Education ્ેકનદ્રરીય માધયશમ્ક શિક્ષણ બરોડમા

CIET Central Institute of Educational Technol-
ogy 

્ેકનદ્રરીય િૈક્ષશણ્ક િ્કનરી્કરી સંસથાન

CMP Career Management and Progression ્કારહ્કદથી વયવસથાપન અને પ્ગશિ

CoA Council of Architecture વાસિુ્કલા પહરષદ

CPD Continuous Professional Development સિિ વયાવસાશય્ક શવ્કાસ

CRC Cluster Resource Centre જૂથ સંસાધન ્ેકનદ્ર

CWSN Children With Special Needs શવશિષ્ જરૂહરયાિવાળા બાળ્કરો 

DAE Department of Atomic Energy પરમાણં ઉજામા શવભાગ

DBT Department of Biotechnology જવૈપ્ૌદ્રોશગ્કરી શવભાગ

DEO District Education Officer જીલ્લા શિક્ષણ અશધ્કારરી

DIET District Institute of Education and 
Training

જીલ્લા શિક્ષણ અને િાલરીમ ભવન
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DIKSHA Digital Infrastructure for Knowledge 
Sharing 

--

DSE Directorate of School Education િાળા શિક્ષણ શનયામ્ક

DST Department of Science and Technology શવજ્ાન અને િ્કનરી્કરી શવભાગ 

ECCE Early Childhood Care and Education પ્ારંશભ્ક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ

EEC Eminent Expert Committee પ્ખયાિ શવિેષજ્ સશમશિ 

GCED Global Citizenship Education વૈકશ્વ્ક નાગરરી્કત્વનું શિક્ષણ 

GDP Gross Domestic Product સ્કલ ઘરેલું ઉતપાદ

GEC General Education Council સામાનય શિક્ષણ પહરષદ

GER Gross Enrolment Ratio ્ુકલ નોંધણરી ગુણરોતિર

GFR General Financial Rule સામાનય શવતિરીય શનયમ 

HECI Higher Education Commission of India ભારિરીય ઉચચિર શિક્ષણ આયરોગ

HEGC Higher Education Grants Council ઉચચ શિક્ષણ અનુદાન પહરષદ

HEI Higher Education Institutions ઉચચ શિક્ષણ સંસથાઓ

ICAR Indian Council of Agricultural Research ભારિરીય ્ૃકશષ સંિરોધન પહરષદ

ICHR Indian Council of Historical Research ભારિરીય ઈશિિાસ સંિરોધન પહરષદ

ICMR Indian Council of Medical Research ભારિરીય િબરીબરી સંિરોધન પહરષદ

ICT Information and Communication Tech-
nology 

માહિિરી અને પ્તયાયન િ્કનરી્કરી

IDP Institutional Development Plan સંસથા્કરીય શવ્કાસ યરોજના 

IGNOU Indira Gandhi National Open University --

IIM Indian Institute of Management ભારિરીય વયવસથાપન સંસથાન 

IIT Indian Institute of Technology ભારિરીય િ્કનરી્કરી સંસથાન

IITI Indian Institute of Translation and Inter-
pretation 

ભારિરીય અનુવાદ અને અથમાઘ્ટન સંસથાન 

ISL Indian Sign Language ભારિરીય સાં્ેકશિ્ક ભાષા

ITI Industrial Training Institute ઔદ્રોગરી્ક િાલરીમ સંસથા

M.Ed. Master of Education શિક્ષણના અનુસનાિ્ક 

MBBS Bachelor of Medicine and Bachelor of 
Surgery 

--

MERU Multidisciplinary Education and Re-
search Universities 

બિુશવદ્ાિાખા્કરીય શિક્ષણ અને સંિરોધન 
શવશ્વશવદ્ાલયરો 
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MHFW Ministry of Health and Family Welfare આરરોગય અને પહરવાર ્કલયાણ મંત્ાલય

MHRD Ministry of Human Resource Develop-
ment 

માનવ સંસાધન શવ્કાસ મંત્ાલય

MoE Ministry of Education શિક્ષણ મંત્ાલય

MOOC Massive Open Online Course --

MOU Memorandum of Understanding સમજૂિરી ્કરાર

M. Phil Master of Philosophy --

MWCD Ministry of Women and Child Develop-
ment 

મહિલા અને બાળશવ્કાસ મંત્ાલય

NAC National Accreditation Council રાષ્ટ્રીય માનયિા પહરષદ 

NAS National Achievement Survey રાષ્ટ્રીય શસશદ્ધ સવભેક્ષણ

NCC National Cadet Corps --

NCERT National Council of Educational Re-
search and Training 

રાષ્ટ્રીય િૈક્ષશણ્ક સંિરોધન અને િાલરીમ 
પહરષદ

NCF National Curriculum Framework રાષ્ટ્રીય અભયાસક્રમ માળખું

NCFSE National Curriculum Framework for 
School Education 

રાષ્ટ્રીય િાળા શિક્ષણ અભયાસક્રમ માળખું

NCFTE National Curriculum Framework for 
Teacher Education 

રાષ્ટ્રીય શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ અભયાસક્રમ માળખું 

NCIVE National Committee for the Integration 
of Vocational Education 

વયાવસાશય્ક શિક્ષણના એ્કરી્કરણ મા્ટનેરી 
રાષ્ટ્રીય પહરષદ

NCPFEC-
CE

National Curricular and Pedagogical 
Framework for Early Childhood Care 
and Education 

પ્ારંશભ્ક બાળસંભાળ અને શિક્ષણ મા્ટનેું 
રાષ્ટ્રીય અભયાસક્રમ અને અધયાપનિાસ્ત્ર 
માળખું

NCTE National Council for Teacher Education રાષ્ટ્રીય શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ પહરષદ

NCVET National Council for Vocational 
Education and Training 

રાષ્ટ્રીય વયાવસાશય્ક શિક્ષણ અને િાલરીમ 
સંસથાન

NETF National Educational Technology Forum રાષ્ટ્રીય િૈક્ષશણ્ક િ્કનરી્કરી ફરોરમ

NGO Non-Governmental Organization શબનસર્કારરી સંસથા

NHEQF National Higher Education 
Qualifications Framework 

રાષ્ટ્રીય ઉચચ શિક્ષણ યરોગયિા માળખું

NHERC National Higher Education Regulatory 
Council 

રાષ્ટ્રીય ઉચચ શિક્ષણ શનયમન પહરષદ
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NIOS National Institute of Open Schooling રાષ્ટ્રીય મુ્િ શિક્ષણ સંસથાન

NIT National Institute of Technology રાષ્ટ્રીય િ્કનરી્કરી સંસથાન 

NITI National Institution for Transforming 
India 

--

NPE National Policy on Education રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નરીશિ

NPST National Professional Standards for 
Teachers 

શિક્ષ્ક મા્ટનેા રાષ્ટ્રીય વયાવસાશય્ક માનાં્કરો

NRF National Research Foundation રાષ્ટ્રીય સંિરોધન પ્શિષ્ઠાન

NSQF National Skills Qualifications Frame-
work 

રાષ્ટ્રીય ્કૌિલય લાય્કાિ માળખંુ

NSSO National Sample Survey Office --

NTA National Testing Agency --

OBC Other Backward Classes --

ODL Open and Distance Learning મુ્િ દૂરસથ શિક્ષણ

PARAKH Performance Assessment, Review and 
Analysis of Knowledge for Holistic 
development 

--

PCI Pharmacy Council of India --

PFMS Public Financial Management System --

Ph.D. Doctor of Philosophy --

PSSB Professional Standard Setting Body વયાવસાશય્ક માનાં્ક શનધામારણ સંસથા

PTR Pupil Teacher Ratio શવદ્ાથથી શિક્ષ્ક ગુણરોતિર

R&I Research and Innovation સંિરોધન અને નવરીનરી્કરણ

RCI Rehabilitation Council of India --

RPWD Rights of Persons with Disabilities દરીવયાંગરોના અશધ્કારરો 

SAS State Achievement Survey રાજય મૂલયાં્કન સવભેક્ષણ

SC Scheduled Caste(s) અનુસૂશચિ જાશિ

SCDP School Complex/Cluster Development 
Plans 

િાળા સં્ુકલ

SCERT State Council of Educational Research 
and Training 

રાજય િૈક્ષશણ્ક સંિરોધન અને િાલરીમ પહરષદ 

SCF State Curricular Framework રાજય અભયાસક્રમ માળખું
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SCMC School Complex Management 
Committee 

િાળા સં્ુકલ વયવસથાપન સશમશિ

SDG Sustainable Development Goal સાિતયપૂણમા શવ્કાસ લક્યાં્કરો 

SDP School Development Plan િાળા શવ્કાસ યરોજના

SEDG Socio-Economically Disadvantaged 
Group 

સામાશજ્ક-આશથમા્ક રરીિે વંશચિ જૂથ 

SEZ Special Education Zone શવિેષ શિક્ષણ ઝરોન

SIOS State Institutes of Open Schooling રાજય મુ્િ શિક્ષણ સંસથાન

SMC School Management Committee િાળા વયવસથાપન સશમશિ 

SQAAF School Quality Assessment and Accredi-
tation Framework 

--

SSA Sarva Shiksha Abhiyan સવમા શિક્ષા અશભયાન 

SSS Simple Standard Sanskrit સરળ પ્માણભૂિ સંસ્ૃકિ 

SSSA State School Standards Authority રાજય િાળા માનાં્ક પ્ાશધ્કરણ

ST Scheduled Tribe(s) અનુસૂશચિ જનજાશિ

STEM Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics 

શવજ્ાન, િ્કનરી્કરી, ઈજનેરરીશવદ્ા અને 
ગશણિિાસ્ત્ર

STS Sanskrit Through Sanskrit સંસ્ૃકિ દ્ારા સંસ્ૃકિ 

SWAYAM Study Webs of Active Learning for 
Young Aspiring Minds 

--

TEI Teacher Education Institution શિક્ષ્ક પ્શિક્ષણ સંસથાન 

TET Teacher Eligibility Test શિક્ષ્ક અશભયરોગયિા ્કસરો્ટરી

U-DISE Unified District Information System for 
Education 

--

UGC University Grants Commission શવશ્વશવદ્ાલય અનુદાન આયરોગ 

UNESCO United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization 

--

UT Union Territory ્ેકનદ્રિાશસિ પ્દેિ

VCI Veterinary Council of India ભારિરીય પિુશચહ્કતસા પહરષદ




